SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Društveno-političko vijeće

ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG
VIJEĆA SABORA

Predmet:

Zapisnik 15. sjednice Društvenopolitičkog vijeća Sabora, održane
5. prosinca 1991. godine

Sjedpicu Vijeća otvorio je 5. prosinca 1991. godi
ne u 18,30 sati predsjednik Vijeća Vice Vukojević, koji je
sjednici i predsjedavao.
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak
sa sjednice ispričali zastupnici Darko Čargonja,Martin Sag
ner, Djuro Viđmarović, te Željko Mažar i dr Žarko Domljan
(naknadno ispričani).
Sjednici nisu bili nazočni ni zastupnici Vladimir
Šeks, dr. Zvonimir Marković i dr. Vladimir Veselica radi
sudjelovanja u izradi prijedloga zaključaka Sabora u svezi
izvješća Vlade o mirovnoj konferenciji u Haagu i' međjunarodnom položaju Republike Hrvatske, te o situaciji u Repub
lici s naglaskom na stanje gospodarstva.
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika
njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.
0- razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici
Vijeća^prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća,
nisu obavijestili zastupnici: dr. Vladimir Bogati, Stevan
Cupač, Petar Džodan, dr. Šime Djodan, mr. Neven Jurica,
dr. Hrvoje Kačić, Djuro Panjan, Joso Pavičić, Bošidar Petrač, Boško Šiljeg, mr Ivan ^orić, dr. Igor Štoković, Ivan
Vekić, mr. Miljenko Žagar,
Predsjednik je utvrdio
da sjednici prisustvuje
većina članova Vijeća, te da Vijeće može donositi pravova
ljane odluke.
* * * * * *
Vijeće. je f bez primjedbi usvojilo zapisnik 14.
sjednice Vijeća, održane 10. listopada 1991. godine.

* * * * * *
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Prilikom utvrđjivanja dnevnog reda predsjednik Vi
jeća je utvrdio da je uz poziv predložen dnevni red od 41
točke.
Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije za iz
bor i imenovanja Sabora^ izvijestio je da se iz tog prijed
loga dnevnog reda povlači iz procedure Prijedlog odluke o
izboru predsjednika Općinskog suda u Križevcima i Prijed
log odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u Rabu.
I Vlada Republike Hrvatske predložila je da Vijeće
po hitnom postupku razmotri Prijedlog za donošenje zakona o
izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima s Prijedlogom
zakona i Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni i dopuni
Zakona o javnom tužilaštvu s Prijedlogom zakona.
U raspravi o potrebi da se ovi zakoni donesu po
hitnom postupku sudjelovali su zastupnici d r . Nikola Visković i Ante Roje.
Vijeće je prihvatilo da se ovi zakoni razmotre po
hitnom postupku.
II Zastupnik Ivan Milas, predsjednik Komisije za
izbor i imenovanja Sabora^obrazložio je prijedlog te Komi
sije da se dnevni red dopuni slijedećim točkama:
- Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju člana Odbora
za dodjelu republičkih nagrada za znanstvenoistraživački
rad,
- Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog privrednog suda u
Rijeci
- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Bjelovaru,
- Prijedlog odluke o imenovanju, zamjenika Okružnog javnog tu
žioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak,
^ Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika, okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik,
- Prijedlog' odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u. Okružnom javnom tužilaštvu Zadar
- Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog jav
nog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Koprivnica,
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Virovitica
- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar
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- Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda u
Zagrebu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
u Rijeci
■<- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog
suda. u Novoj Gradiški
■<- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca, Općinskog suda
u Sisku
Prijedlog odluke © razrješenju dužnosti suca Općinskog suda,
u Zagrebu
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog
javnog;tužioca u Okružnom javnom, tužilaštvu Osijek
Prijedlog odluke o razrješenju" dužnosti -zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom, tužilaštvu Šibenik
r Prijedlog odluke © razrješenju dužnosti zamjenika, općinskog
javnog tužioca u Općinskom, javnom tužilaštvu Vukovar
- Prijedlog odluke o izboru suca Upravnog suda Hrvatske
- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva zamjenika općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
Vijeće je, uz jedan glas "protiv" prihvatilo ove
dopune dnevnog reda sjednice..

XXI. Vijeće nije prihvatilo 114 glasova "za") prije
dlog zastupnika mr Mate Arlovića da se dnevni red sjednice dopuni
Prijedlogom za donošenje Ustavnog zakona, o izmjenama i dopunama
Ustavnog zakona o Ustavnom: sudu Republike Hrvatske s Nacrtom
zakona..
IV Prigodom utvrdjivanja dnevnog reda Vijeće je,
većinom glasova, na prijedlog zastupnika dr Ivića Pašalića,
donijelo slijedeći
Z A K L J U Č A K
Zadužuje se Odbor za unutrašnju politiku i narodnu
obranu Sabora da razmotri Izvješće Državne komisije o pripremi
i vodjenju obrane Vukovara kao i druge materijale i dćkumente
koji su dostupni, a u svezi, su sa spomenutim, te da to sve
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pripremi za raspravu na prvoj narednoj sjednici Vijeća,
Nakon toga, Vijeće je, uz 4 glasa "protiv" usvojilo
slijedeći

D N E V N I

R E Đ

t.) Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni-Zakona o redovnim,
sudovima
2 . ) Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnom tuži-r
laštvu

3.) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora
za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"
\

4.
)P rijedlog odluke o đelegiranju članova Sabora Republike
Hrvatske u .Skupštinu Sveučilišta u Splitu

( 5 . ) Prijedlog odluke o imenovanju i razrješenju člana Odbora
za dodjelu republičkih nagrada za znanstveno-is trziživačk i
rad

6. Prijedlog odluke o izboru suca Upravnog suda Hrvatske
7, Prijedlog odluke o izboru predsjednika Okružnog privrednog
suda u Osijeku
8. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Labinu
9, Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Novoj Gradiški
10. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Opatiji
11. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Pazinu
12. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Starigrađu
13. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda u
Vrgorcu
14. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda
u Makarskoj
15. Prijedlog

odluke o izboru suca Okružnog suda u Varaždinu

16. Prijedlog
u Rijeci

odluke o izboru suca Okružnog privrednog suda

17. Prijedlog odluke o izboru suca Okružnog privrednog
suda u Rijeci
18. Prijedlog
T9,

odluke o Izboru suca Općinskog suda u Bujama

Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda u Dubrovniku

-
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20. Prijedlog

odluke o izboru

suca Općinskog suda u Čakovcu

21. Prijedlog

odluke o izboru

suca Općinskog suda u Rijeci

22. Prijedlog

odluke o izboru

suca Općinskog suda u Bjelovaru

23. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Okružnog
suda u Gospiću
24. Prijedlog odluke orazrješenju dužnosti suca Okružnog siida
u Slavonskoj Požegi
25. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog
suda u Zadru
26. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
u Zagrebu
27. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
u Rijeci
28. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti četiri suca Općinskog
suda. u Belom Manastiru
29. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog
suda u Gospiću
30. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Našicama
31. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
u Novskoj
32. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
u Osijeku
33. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti tri suca Općinskog
suda u Pakracu
34. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
u Vukovaru
35. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
u Slavonskoj Požegi
36. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog
suda u Zadru
37. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Zagrebu
38. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog
suda u Novoj Gradiški
3 9. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti
u Sisku

suca Općinskog

40. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog
suda u Zagrebu
41. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Beli Manastir
42. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u
Općinskog javnom, tužilaštvu Daruvar
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43. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Pula
44. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak
45. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Split
46. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Sisak
47. Prijedlog odluke o imenovanjti zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik
48. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika okružnog javnog
tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar
49. Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Koprivnica
50. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnommtužilaštvu Virovitica

ii.

Prij edlog odluke o imenovanju zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zadar

52 . Prijedlog odluke o imenovanju dva zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb
53. Prijedlog odluke o >razrješenju dužnosti zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom.javnom tužilaštvu Karlovac
54. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek
55. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Okružnog
javnog tužioca u Okružnom, javnom tužilaštvu Šibenik
56. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek
57. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Vukovar
58. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva zamjenika
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom, tužilaštvu
Zagreb
59. Prijedlog odluke o razrješenju vršitelja dužnosti općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Titova
Korenica
60. Prijedlog odluke o izboru tri člana Administrativne komisije
Sabora
61. Prijedlog ođjuke o izboru i. razrješenju članova u radnim
tijelima Sabora Republike Hrva,tske
62. Prijedlog odluke o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Našice
6 3 . Izvješća Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog vjjgeea
Sabora.

-
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Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama dnevnog reda,
Vijeće je odredilo u Zajedničku komisiju za usuglašavanje stavova vijeća
Sabora o prijedlozima zakona koji su na dnevnom redu sjednice zastupnike
Antu Klarića, Petra Šalu i Marijana Šimunića.

Predsjednik je podsjetio zastupnike da su primili novelirani
Program uskladjivanja zakona s Ustavom Republike Hrvatske, koji je dostavila
Vlada Republike Hrvatske radi obavještavanja zastupnika, a sukladno zaključku
Sabora od 9. studenoga 1991. godine.

1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 REDOVNIM SUDOVIMA
Zastupnici su Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona
primili na sjednici.
Prijedlog zakona razmatrali su Odbor za pravosudje i upravu
i Zakonodavno-pravna komisija.
U raspravi su sudjelovali zastupnici dr. Nikola Visković, mr.
Mato Arlović, dr. Ivan Mesić, Bozo Erlić, Ivan Milas, Petar Šale i Bosiljko
Mišetić, ministar pravosudja i uprave.
Vijeće je, uz lo glasova "protiv" i pet uzdržanih prihvatilo
amandman zastupnika mr Mate Arlovića i Bože Erlića, koji glasi:
"U članku 1. iza riječi "ispit" stavlja se točka, a riječi "i
koji je dostojan obnašati sudačku dužnost" brišu se.
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA*

0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 REDOVNIM SUDOVIMA sukladno prijedlogu Vlade Re
publike Hrvatske (akt broj: 5o3oll9-91-5, Klasa: 711-o2/91-133/ol od 29.
studenoga 1991. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanom.
2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠTVU
Zastupnici su Prijedlog za donošenje s Prijedlogom zakona primili
na sjednici.
Prijedlog zakona obrazložio je Bosiljko Mišetić, ministar pra
vosudja i uprave.
Prijedlog zakona razmatrali su Odbor za pravosudje i upravu i
Zakonodavno-pravna komisija.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠTVU sukladno prijedlogu Vlade
Republike Hrvatske (akt pod brojem 5o3oll9-91-2, Klasa: 712-o2/91-78/ol od
29. studenoga 1991. godine).
Tf------------------------------------------------------------------

S obzirem da vijeća Sabcra nisu usvojila Prijedlog zakona u istovjetnem tekstu, tijdean
sjednice Zajednička kanisija usuglasila je stavove na tekstu u kojan gp, je usvojilo
Crustvano-politiSco vijeće Sabora.
Vijeće je prihvatilo izvješće Zajedničke kcmisije koje je podnio zastupnik Ante Klarić.

-
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3. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
ODBORA ZA DODJELU "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Saborajjređložila
je imenovanje novih članova Odbora i razrješenje dosadašnjih.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, suglasno
prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja imenovalo u Odbor
za dodjelu "Nagrade Ivan Fillpović"
- za predsjednika
dr NEDJELJNA MIHANOVIĆA, predsjednika Odbora za
obrazovanje, znanost I kulturu
Sabora
- za članove
dr. DIONISA ČUNKA, prof, Prirodoslovno-matema tičkog fakulteta, u Zagrebu
dr., MIL ORADA, STOJEVIĆA, prof, pedagoškog fakul
teta u Rijeci
MIRJANU SPOL JAR,, učiteljicu OŠ "Eugen Kumičiđ"
iz Velike 'Gorice i predsjednicu
Nezavisnog sindikata zaposlenih u
osnovnom obrazovanju Hrvatske
dr. STANISLAVA MARJANOVIĆA, prof. Pedagoškog
fakulteta Sveučilišta u Osijeku
d.r,, JOSIPA POLJANA, prof. Akademije likovnih
umjetnosti u Zagrebu
dr, FRANU JAKELIĆA, prof. Pedagoškog fakulteta u
Splitu
d r . VLADU JURIĆA,prof. Filozofskog fakulteta u
Zagrebu
dr. ZVONIMIRA BARTOLIĆA, prof. Filozofskog fakul
teta u Zagrebu
Istovremeno je razriješila dužnosti dosadašnje
članove Odbora: IVANA MAGDALENIĆA, NATALIJU ŠEŠOK, RUDIJA
JELIĆA i ŽELJKA ČIZMARA.
4. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DELEGIRANJU ČLANOVA SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE U SKUPŠTINU SVEUČILIŠTA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor 1 Imenovanja predložila je da se
u Skupštinu Sveučilišta u Splitu, uz ranije delegiranog Buzoliđ
Juraja, zastupnika u Vijeću udruženog rada Sabora, delegiraju i
zastupnik ' u Đruštveno-polltičkom vijeću dr Zvonimir Marković i
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Ivica Ruić, zastupnik u Vijeću udruženog rada.
Predsjednik Vijeća upoznao je Vijeće da je Komi
sija za izbor i imenovanja Sabora utvrdila promjenu u navede
noj odluci i predlaže umjesto dr Ivice Ruića, zastupnika u
Vijeću udruženog rada, zastupnika Antu Roje iz Društveno-političkog vijeća.
Vijeće je, bez rasprave, uz 2 glasa "protiv"
delegiralo u Skupštinu Sveučilišta u Splitu dr ZVONIMIRA
MARKOVIĆA i ANTU ROJE, zastupnike u Društveno-političkom vi
jeću Sabora.
5. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANA
SABORA ZA DODJELU REPUBLIČKIH NAGRADA ZA ZNANSTVENO
ISTRAŽIVAČKI RAD
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se za člana Odbora imenuje dr Ante Čović, ministar znano
sti, tehnologije i informatike, a dužnosti člana razriješi
prof. dr. Osman Muftić.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, imenovalo dr ANTU ČOVIĆA, za člana Odbora
za dodjelu Republičkih.nagrada za znanstveno-istraživački rad,
a iste dužnosti razriješilo prof. dr. OSMANA MUFTIĆA.
6. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA UPRAVNOG SUDA
HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se za suca Upravnog suda Hrvatske izabere Dunja Jurić-Knežević
stručni suradnik u Upravnom sudu Hrvatske.
Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije i jedno
glasno, bez rasprave, izabralo DUNJU JURIĆ-KNEŽEVIĆ za suca,
Upravnog suda Hžrvatske.
7. - točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG
PRIVREDNOG SUDA U OSIJEKU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Okružnog privrednog suda u Osijeku
izabere Anton Lovrić, diplomirani pravnik iz Osijeka.
Vijeće je bez rasprave uz jedan glas "protiv",
sukladno prijedlogu Komisije, izabralo ANTONA LOVRIĆA, za pred
sjednika Okružnog privrednog suda u Osijeku.
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8.točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U LABINU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija, za izbor- i imenovanja predlo-zila je da
se za predsjednika Općinskog suda u Labinu ponovno izabere
Mirjana Iljadica., v,d\ predsjednika u tom sudu.,
Vijeće je, bez: rasprave, uz T glas "protiv"
izabralo MIRJANU ILJADICA, z:a predsjednika Općinskog suda u
Labinu«
.9« točka v PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U NOVOJ GRADIŠKI
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Novoj Gradiški iza
bere Marija Mašek, sudac u tom: sudu, s tim da Zdenka Kraljić
dosadašnji vršilac te dužnosti ostane sudac u istom sudu.
Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije i izabra
lo MARIJU MAŠEK za predsjednika Općinskog
u Novoj Gradiški,
s tim. da ZDENKA KRALJIĆ,dosadašnji vršilac te dužnosti ostane
sudac u istom sudu.
10. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U OPATIJI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Opatiji izabere Bruno
ŠkraJ. jski, sudac tog suda, s tim da dosadašnji vršilac dužnosti
predsjednika suda Mirko Jurčić ostane sudac u istom sudu.
Vijeće je jednoglasno i bez. rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, izabralo BRUNU ŠKRALJSKOG za predsjednika
Općinskog suda, u Opatiji, s tim da dosadašnji vršilac te duž
nosti MIRKO JURČIĆ ostaje ..sudac u istom sudu,.
11. točka, r- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U PAZINU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinškog suda u Pazinu ponovno
izabere Bruno čohilj, dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika
u tom sudu.
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Vij eće je, jednoglasno i. bez »aspnave, sukladno
prijedlogu Komisije, ponovo Izabralo za predsjednika Općinskog
suda u Pazinu BRUNU ČOHILJA.
1;2. točka. -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA. OPĆINSKOG
SUDA U STARIGRAĐ U
Prijedlog odluke zastupnici su parirali I na sjednici,

Komisija za Izbor i Imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Starigrađu izabere
Vesna Biočić, sudac u tom sudu, s tim da Miljenko Ivanković,
dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika suda ostaje sudac u
istom sudu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave izabralo
VESNU BIOČIĆ, za predsjednika Općinskog suda u Starigrađu s tim
da MILJENKO IVANKOVIĆ, dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika
suda ostaje sudac u istom sudu.
13. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U VRGORCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Vrgorcu ponovo iza^bere Radoslav Roso, dosadašnji vršitelj dužnosti predsjednika
tog suda.
Vijeće je, jednoglasno I bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, ponovo izabralo RADOSLAVA ROSO za predsjedni
ka Općinskog sviđa u Vrgorcu.
14. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA U MAKARSKOJ
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.

Komisija za izbor i imenovanja^ Sabora predložila
je da se za predsjednika Općinskog suda u Makarskoj izdbere
Ante Pejković, sudac tog sviđa, s tim da se danom izbora Savo
Iljačić razrješava dužnosti suca i prestaje mu ovlaštenje za
vodjenje poslova sudske uprave.
Vijeće je jednoglasno I bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, Izabralo za predsjednika Općinskog suda
u Makarskoj ANTU PEJKOVIĆA, s tim. da se s danom izbora za
predsjednika, tog suda SAVO ILJAČIĆ razrješava funkcije suca i
presta je mu ovlaštenje za vodjenje poslova sudske uprave.
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15. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG SUDA
U VARAŽDINU
Zastupnici su Prijedlog1 odluke primili poštom.

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se na ta dužnost izabere Vjera Slukiđ, sudac Općinskog
suda u Čakovcu,
Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije i jedno
glasno, bez rasprave, izabralo VJERU SLUKIĆ za suca Okružnog
suda u Varaždinu, s tim da je se danom izbora razrješava
dužnosti suca Općinskog suda u Čakovcu,

16. točka. -•

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRIVREDNOG
SUDA U RIJECI
Prijedlog odluke zaštppnici su primili poštom.

Komisija
za izbor I imenovanja Sabora predlo
žila je da se za suca Okružnog privrednog suda u Rijeci izabere
Mihovil Dulčić, sudac Okružnog suda u Rijeci,
Vijeće je prihvatilo prijedlog Komisije i jedno
glasno i bez rasprave, izabralo MIHOVILA DULČIĆA za suca
Okružnog privrednog suda u Rijeci, a razriješilo ga dužnosti
suca Okružnog suda u Rijeci.

17. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OKRUŽNOG PRI
VREDNOG SUDA U RIJECI

Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sje
dnici .
Komisija za izbor i imenovanja Sabora prddložila
je da se na ovu dužnost ponovo izabere Krešimir Kuzle.
Vijeće je, sukladno prijedlogu Komisije, bez
rasprave i jednoglasno ponovo izabralo KREŠIMIRA KUZLE za
suca Okružnog privrednog suda u Rijeci.

18. točka -

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U BUJAMA

Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
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Komisija za, izbor •' i imenovanja Sabora, pređi or
žila je da se za suca Općinskog suđe, U Bujama, izabere Marina
D u iđ-Ma noj1ov ić, odvjetnik iz Slavonske Požege*
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, izabralo MARINU DUIĆ-MANOJLOVIĆ za
suca Općinskog suda u Bujama.

19. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
DUBROVNIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za, izbor i imenovanja Sabora predložila
je đk se na ovu dužnost ponovo izabere Đorđ® Benusi.
Vijeće je bez rasprave prihvatilo ovaj prijedlog
Komisije i jednoglasno ponovno izabralo ĐORĐA BENUSIJA za suca
Općinskog suda u Dubrovniku.,
20. točka ^ PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U ČAKOVCU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se za suca Općinskog suda u Čakovcu izabere Damir Kontrec,
pripravnik uOkružnom sudu u Varaždinu.,
Vijeće je bez rasprave prihvatilo ovaj prijedlog
Komisije i uz jedan glas "protiv" izabralo DAMIRA KONTRECA za
suca Općinskog suda u Čakovcu.
21, točka v

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA
U RIJECI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.

Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se za suca Općinskog suda u Rijeci izabere Srebrenka Šantić
stručni suradnik u tom sudu.
Vijeće je bez- rasprave, jednoglasno, sukladno prijed
logu Komisije, izabralo SREBRENKU ŠANTIĆ za suca Općinskog suda
u Rijeci.,
22. točka - PRIJEDLOG ODLUKE OlIZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U
BJELOVARU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se za suca Općinskog suda u Bjelovaru ponovo izabere Branka
Pleska.lt.
Vijeće je jednoglasno i bez. rasprave prihvatilo ovaj
prijedlog Komisije i ponovo izabralo BRANKU PLESKALT za suca
Općinskog suda u Bjelovaru.

23. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA
OKRUŽNOG SUDA U GOSPIĆU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se danom 31. kolovoza 1991. godine razriješe dužnosti
suca Okružnog suda u Gospiću Djuro Pav-lica i Marko Rkman .
Vijeće je, jednoglasno, i“ bez rasprave, prihvati
lo prijedlog komisije i s danom 31. kolovoza 1991. godine
razriješilo ĐURU PAvLICU i MARKA RKMANA dužnosti suca Okruž
nog suda u Gospiću.
24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRU
ŽNOG SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se, radi odlaska u mirovinu, s danom 31. prosinca 1991.
godine Đorđe Vujović razriješi dužnosti suca Okružnog suda u
Slavonskoj Požegi.
Vijeće j e , i jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, s 31. prosinca 1991. godine razriješilo
ĐORĐA VUJOVIĆA dužnosti suca Okružnog suda u Slavonskoj Po
žegi .
25. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U ZADRU
Prijedlog
odliike zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se
danom 30. rujna 1991. godine Đuro Zrnić razriješi dužnosti su
ca Okružnog suda u Zadru.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, s danom
30. rujna 1991. godine, prema prijedlogu Komisije, razriješi
lo ĐURU ZRNIĆA dužnosti suca Okružnog suda u Zadru.
26. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog

odluke zastupnici su primili na sjed-

nici .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se
danom 31 . prosinca 1991 . godine, radi odlaska u mirovi
nu , razriješi Većeslav Jakovac dužnosti suca Okružnog suda u
Zagrebu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, s danom 31. prosinca 1991. godine raz
riješilo VEĆESLAVA JAKOVCA dužnosti suca Okružnog suda u Za
grebu .
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27. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OKRUŽNOG SUDA U RIJECI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na
sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se,
radi odlaska u mirovinu, s danom 31. prosinca 1991. godine,
Maks Štimac razriješi dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihvati
lo ovaj prijedlog Komisije i s danom 31. prosinca 1991. godine
razriješilo MAKSA ŠTIMCA dužnosti suca Okružnog suda u Rijeci.
28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ČETIRI SUCA OPĆIN
SKOG SUDA U BELOM MANASTIRU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se danom 1. kolovoza 1991. godine Dragan Dešić, Slavica Filipoviđ, Predrag Bertić i Miladinka Mitric razriješe dužnosti suca
Općinskog suda u Belom Manastiru.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave sukladno prije
dlogu Komisije, danom 1. lolovoza 1991. godine razriješilo
DRAGANA DRŠIĆA, SLAVICU FILIPOVIĆ, PREDRAGA BERTIĆA i MILADINKU
MITRIĆ dužnosti suca Općinskog suda u Belom Manastiru.
29. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ŠEST SUDACA
OPĆINSKOG SUDA U GOSPIĆU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se,
radi nedolaska na posao, Zoran Čubrilo, Milorad Bjegović, Nikola
Vujnović, Josip Stojčić, Jagoda Basarić i Dijana Ćuk razriješe
dužnosti suca Općinskog suda u Gospiću.
U raspravi o razlozima donošenje ove odluke sudje
lovali su zastupnici Ivan Milas i dr. Nikola Visković.
Nakon toga Vijeće je jednoglasno, sukladno prijedlo
gu Komisije razriješilo dužnosti suca Općinskcg-suda. u Gospiću
ČUBRILA s danom 1 0. kolovoza 1991. godine, te MILORADA
BJEGOVIĆA, NIKOLU VUJNOVIĆA, JOSIPA STOJČIĆA, JAGODU BASARIĆ
i DIJANU ĆUK s danom 3. rujna 1991. godine.
30. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U NAŠICAMA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se ove dužnosti razriješi Svetlana Đaković s danom 9. listopada
1991. godine.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave sukladno prijedlo
gu Komisije, s danom 9. listopada 1991. godine razriješilo SVETLANL

ĐAKOVIĆ dužnosti suca Općinskog suda u Našicama.
31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U NOVSKOJ
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se Svetozar Daviđovic s danom 21. maja 1991. godine, razriješi du
žnosti suca Općinskog suda u Novskoj.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno prije
dlogu Komisije, s danom 21. maja 1991. godine, razriješilo
SVETOZARA DAVIDOVIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Novskoj.
32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U OSIJEKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se ove
dužnosti, s danom 27. kolovoza 1991. godine razriješi Lidija Kne
žević.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno prije
dlogu Komisije, s danom 27. kolovoza 1991. godine razriješilo
LIDIJU KNEŽEVIĆ dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku.
33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI .SUCA
OPĆINSKOG SUDA U PAKRACU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se dužnosti suca
Općinskog suda u Pakracu razriješe Srećko KumerStana Lončarić i Nada Jovanović.
Sukladno prijedlogu Komisije,Viječe je jednoglasno i
bez rasprave, razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u Pakracu
SREĆKA KUMERA, danom 29. kolovoza 1991. godine, STANU LONČARIĆ s
danom 30. rujna 1991. godine 1 NADU JOVANOVIĆ s danom 21. rujna 1991
godine.
34. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U VUKOVARU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se s danom 3. svibnja 1991. godine, Nenad Stanković razriješi du
žnosti suca Općinskog suda u Vukovaru.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno prijedlo
gu Komisije, s danom 3. svibnja 1991. godine, razriješilo NENADA
STANKOVICA "dužnosti suca "Općinskog suda u Vukovaru.

35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U SLAVONSKOJ POŽEGI
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila ja da
se s danom donošenja odluke, na vlastiti zahtjev, radi odlaska u
odvjetništvo, Dušan Saviđ razriješi dužnosti suca Općinskog suda u
Slavonskoj Požegi.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, prema navedenom
prijedlogu Komisije s danom donošenja odluke razriješila DUŠANA
SAVIĆA dužnosti suca Općinskog suda u Slavonskoj Požegi.
36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA
OPĆINSKOG SUDA U ZADRU
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlošila je da se ove
dužnosti razriješe Đuro Kresovic i Šonja Cvetičanin.
Sukladno prijedlogu j;'Komisije, Vijeće je jednoglasno i
bez rasprave, razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u Zadru
ĐURU KRESOVIĆA, s danom 18. rujna i ŠONJU CVETIČANIN, s danom
24. rujna 1991. godine.
37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U ZAGREBU

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se s danom 31. prosinca 1991. godine, na vlastiti zahtjev, radi
odlaska u mirovinu, Ruža Varđijan- razriješi.
dužnosti suca Opći
nskog suda u Zagrebu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno ovom
prijedlogu iJSpnisije,
s danom 31. prosinca 1991. godin
RUŽU VARĐIJAN dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu.
38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA
OPĆINSKOG SUDA U NOVOJ GRADIŠKI
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se ove dužnosti razriješi N.eboj.ša JJgrašić i Ranko Milošević.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno prije
dlogu Komisije, razriješilo dužnosti suca Općinskog suda u Novoj
Gradiški NEBOJŠU UGREŠIĆA,ss danom 26. listopada 1991. godine i
RANKA MILOŠEVIĆA, s danom 25. listopada 1991. godine.
39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA U SISKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je da
se dužnosti suca Općinskog suda u Sisku razriješi, Ljuba Slijepčević
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Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno
ovom prijedlogu Komisije, razriješilo s danom 9. studenoga
1991. godine LJUBU SLIJEPČEVIĆ dužnosti suca Općinskog suda
u Sisku.
40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OP
ĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor, i imenovanja Sabora predložila
je da se ove dužnosti razriješi Sunčica Doder-Bajić, na vlas
titi zahtjev, radi odlaska na drugo radno mjesto.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno
prijedlogu Komisije, razriješilo SUNČICU DODER-BAJIĆ dužnosti
suca Općinskog suda u Zagrebu.
41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BELI MANA
STIR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se na ovu dužnost imenuje Zlatko Kajtar, sudac Općinskog
suda u Belom Manastiru, s tim da se danom imenovanja razriješi
dosadašnje funkcije suca.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihvatilo
ovaj prijedlog Komisije i imenovalo ZLATKA KAJTARA za općins
kog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Beli Manastir,
s tim da se danom imenovanja razrješava dužnosti suca Općins
kog suda u Belom Manastiru.
42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU DARUVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predloži
la je da se na ovu dužnost imenuje Slobodan Šteković, vrši
telj dužnosti Općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tu
žilaštvu Daruvar.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, imenovalo
prema prijedlogu Komisije SLOBODANA ŠTEKOVIĆA za Općinskog ja
vnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Daruvar.
43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU PULA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predloži
la je da se na ovu dužnost ponovo imenuje Stjepan Borovečki.
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Sukladno prijedlogu Komisije, Vijeđe je, jednog
lasno i bez rasprave, ponovno imenovalo STJEPANA BOROVEČKOG
za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužila
štvu Pula.
44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SISAK
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se na ovu dužnost ponovo imenuje Šonja Rapid.
Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Vijeđe je, je
dnoglasno i bez rasprave, ponovno imenovalo ŠONJU RAPIĆ za
zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilašt
vu Sisak.
45. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SPLIT
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se na ovu dužnost ponovno imenuje Mi l ivoj Lovretic.
Vijeđe je, jednoglasno i bez rasprave prihvati
lo ovaj prijedlog Komisije i ponovno imenovalo MILIVOJA LOVRETIĆA za zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Split.
46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU SI
SAK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-

ci
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se na ovu dužnost ponovno imenuje Marija, Jurdana.
Sukladno prijedlogu Komisije, Vijeđe je^jednoglasno i bez rasprave, ponovno imenovalo MARIJU JURDANA za zamje
nika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Si
sak .
47. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ŠIBE
NIK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se na ovu dužnost imenuje Željko žganjer, s tim da mu
danom imenovanja prestane funkcija
zamjenika opđinskog jav
nog tužioca u Opđinskom javnom tužilaštvu Šibenik.
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Viječe je, jednoglasno, i bez rasprave prihvati
lo ovaj prijedlog Komisije i imenovalo ŽELJKA ŽGAJSIJERA za za
mjenika Okružnog javnog tužioca, u. Okružnom javnom tužilaštvu
Šibenik s tim da mu danom imenovanja prestaje funkcija zamje
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Šibenik.
48. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG
JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM J*«AVNOM TUŽILAŠTVU ZA
DAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici .
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se na ovu dužnost- imenuje Antun Klišmanič, s tim da se danom
imenovanja razrješava dužnosti općinskog javnog tužioca u Opčinskoip javnom tužilaštvu Zadar.
Viječe je jednoglasno i bez rasprave po prijedlo
gu .Komisije, imenovalo ANTUNA KLIŠMANIĆA za zamjenika okružnog
javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Zadar, s tim da
ga je razriješilo dužnosti opčinskog javnog tužioca u Opčinskom javnom tužilaštvu Zadar.
49. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
KOPRIVNICA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjeđnici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se na dužnost zamjenika opčinskog javnog tužioca u Opčinskom
javnom tužilaštvu Koprivnica ponovno imenuje Irma Bagarič i
Rajka Kanižaj.
Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Viječe je,
jednoglasno i bez rasprave, ponovno imenovalo IRMU BAGARIĆ I
RAJKU KANIŽAJ za zamjenike opčinskog javnog tužioca u Opčins
kom javnom tužilaštvu
Koprivnica.
50. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VIRO
VITICA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predloži
la je da se na ovu dužnost ponovno imenuje Magdu Kovačevič.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, prihvati
lo ovaj prijedlog Komisije; i ponovno imenovalo MAGDU KOVAČEVIĆ za zamjenika opčinskog javnog tužioca, u Opčinskom javnom
tužilaštvu Virovitica.
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51. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU ZA
DAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci.
Komisija za izbor i- imenovanja Sabora predložila
je da se za zamjenika Općinskog javnog tužioca u Općinskom ja
vnom tužilaštvu Zadar ponovno imenuje Goran Troskot.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije, ponovno imenovalo GORANA TROSKOTA za za
mjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilašt
vu Zadar.
52. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU DVA ZAMJENIKA OPĆIN
SKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni
ci.
Komisija za izbor i. imenovanja Sabora predložila
je da se na ovu dužnost ponovno imenuje Dubravka Turkalj-Dragosavac i Goran Marković.
Sukladno prijedlogu Komisije, Vijeće je, jednog
lasno i bez rasprave ponovno imenovalo DUBRAVKU TURKALJ-DRAGO
SAVAC i GORANA MARKOVIĆA za zamjenike općinskog javnog tužio
ca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
53. točka.— PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠ
TVU KARLOVAC
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se ove dužnosti razriješi Đuro Ivković.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihvati
lo prijedlog Komisije i razriješilo ĐURU IVKOVIĆA dužnosti
zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilašt
vu Karlovac.
54. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENI
KA OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TU
ŽILAŠTVU OSIJEK
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predloži
la je da se danom donošenja odluke,ove dužnosti razriješi Ru
žica Komlenac.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno
ovom prijedlogu Komisije, danom donošenja odluke, razriješi
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lo RUŽICU KOMLENAC dužnosti zamjenika Okružnog javnog tužioca
u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.
55. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILA
ŠTVU ŠIBENIK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se danom 31. prosinca 1991. godine Majda Pavlovič-Lučič na via
štiti zahtjev, radi odlaska u mirovinu, razriješi dužnosti za
mjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Šibenik.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo
ovaj prijedlog Komisije i s danom 31. prosinca 1991. godine ra
zriješilo MAJDU PAVLOVIĆ-LUČIĆ dužnosti zamjenika okružnog ja
vnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Šibenik.
56. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠT
VU OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se ove dužnosti, s danom donošenja odluke, razriješi M i 
lan Kojic.
Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Viječe je, je
dnoglasno i bez rasprave, danom donošenja odluke razriješilo
MILANA KOJIĆA dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Ok
ružnom javnom tužilaštvu Osijek.
57. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILA
ŠTVU VUKOVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici .
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Zlatimir Toth razriješi dužnosti zamjenika opčinskog
javnog tužioca u Opčinskom javnom tužilaštvu Vukovar.
Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, po ovom
prijedlogu Komisije, razriješilo ZLATIMIRA TOTHA dužnosti za
mjenika opčinskog javnog tužioca u Opčinskom javnom tužilašt
vu Vukovar.
58. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA ZAMJE
NIKA OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM
TUŽILAŠTVU ZAGREB
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Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjeđnici.
Kom.Lsi.ja za izbor, i imenovanja Sabora predložila
je da se ove dužnosti., s danom 31. prosinca 1991. godine raz
riješe Deniza Antić i Jadranka Slokovic-Glumac na vlastiti za
htjev, radi početka rada u odvjetništvu.
Viječe je, jednoglasno: i bez rasprave, sukladno
prijedlogu jšpmisije, s danom 31. prosinca 1991. godine razri
ješilo DENIZU ANTIĆ i JADRANKU SLOKOVIĆ-GLUMAC dužnosti zamje
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Za
greb.
59. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI
OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM, JAVNOM TUŽI
LAŠTVU TITOVA KORENICA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila
je da se Ratko Korlat razriješi vršitelja dužnosti općinskog
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Titova Korenica
danom donošenja odluke.
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave prihvatilo
ovaj prijedlog i s danom donošenja odluke razriješilo RATKA
KORLATA vršitelja dužnosti općinskog javnog tužioca u Općins
kom javnom tužilaštvu Titova Korenica.
60. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU TRI ČLANA ADMINISTRATI
VNE KOMISIJE SABORA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predloži
la je da se izaberu tri nova člana Administrativne komisije
(iz Društveno-političkog vijeća Ivan Tormaš|a đosadašnji člano
vi razriješe članstva radi dužeg nedolaska na sjednicu Komisije •
Vijeće je, bez rasprave, uz jedan uzdržani glas,
izabralo zastupnika IVANA TORMAŠA za člana Administrativne ko
misije, a te je dužnosti razriješen zastupnik PETAR DŽOBA.N.
61. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA
U RADNIM TIJELIMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da
se pojedini zastupnici razriješe dužnosti člana'u pojedinim
radnim tijelima Sabora, a da se na njihovo mjesto izaberu no
vi članovi.
Predsjednik Vijeća ustvrdio
je da je Prijedlog
odluke jedinstven za sva tri vijeća Sabora, a da će se Vijeće
izjašnjavati samo o zastupnicima Društveno-poIIt,i'Čkoq' vijeća
Sabora.

-

24

-

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo odluku o
izboru i razrješenju članova u radnim tijelima Sabora Republike Hrvatske,
a time u Odbor za prostorno uredjenje Sabora izabralo zastupnika STJEPANA
SULIMANCA, a dužnosti člana u istom odboru razriješilo zastupnika DRAGU
EREŠA.
62. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU OPĆINSKOG JAVNOG TUŽIOCA U
OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU NAŠICE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se na ovu
dužnost imenuje Željko Čosić.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog i za
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Našice
imenovalo ŽELJKA ĆOSIĆA.

63. točka - IZVJEŠĆA MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE VIJEĆA
a) Izvješće s rasprave o pokretanju krivičnog postupka
protiv zastupnika Boška Šiljega
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo prijedlog
Mandatno-imunitetske komisije Vijeća da se prema zastupniku BOŠKU ŠILJEGU
primjeni zastupnički imunitet jer je to potrebno radi obnašanja njegovih
zastupničkih dužnosti, te predlaže da se krivični postupak obustavi.
b) Izvješće s rasprave o pokretanju krivičnog postupka protiv
zastupnika Milana Stojanovića
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihvatilo prijedlog
Mandatno-imunitetske komisije Vijeća i ne odobrava pokretanje krivičnog
postupka protiv zastupnika MILANA STOJANOVIĆA.

Sjednica je zaključena u 2o,lo sati.

