SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Društveno-političko vijeće

ZASTUPNICIMA
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 1:7. sjednice Društvenopolitičkog vijeća Sabora, održane
29. ožujka 1992. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 29.. ožujka 1992. godine u
9,45 sati predsjednik Vijeća Vice Vukojević, koji je sjednicom
i predsjedavao.
Sjednica Vijeća sazvana je temeljem članka 49., sta
vak 4. Poslovnika DruŠtveno-političkog vijeća Sabora.
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak sa
sjednice ispričali zastupnici mr Vladimri Bogati, Darko Čargonja, dr Nikola Visković i Milan

Stojanović i Ante Roje.

0 razlozima nenazočnosti sjednici Vijeća, prema evi
denciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu obavijestili za
stupnici Delfina Arapović,

Ivan Bobetko, Stevan Cupać, Alojz

Dubiel, Petar Džodan, Marijan Gereci, Viktor Grahovac, prof, dr
Hrvoje Kačić,

željko Mažar,. Jovo Opačić, Joso Pavičić, Petar

Šale, Boško Šiljeg, mr Jure Šonje, mr Ivan Šorić, Zvonimir Špišić i dr Igor Štoković.
Predsjednik je utvrdio da je sjednici prisutna većina
članova Vijeća, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da zastupnicima
nije upućen zapisnik 16. sjednice Vijeća te će se on usvojiti
naknadno.
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I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

Predsjednik Vijeća podsjetio je da je na prošloj sje
dnici zaključen .postupak u svezi s odgovorima . na zastupnička
pitanja koji su stigli do te sjednice na način .što su zastupnici
pozvani da se o primljenim odgovorima očituju usmeno na sjednici
odnosno pismenim putem..
S tim u svezi, predsjednik je pozvao zastupnike da se
očituju o odgovorima na zastupnička pitanja primljenima naknadno

1. Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ nije bio zadovoljan odgovorom Mini
starstva prosvjete, kulture i športa glede radnji poduzetih
na uspostavljanju cjelovitih prosvjetnih odnosa.s našim etni
čkim manjinama, pa bi postavio dopunsko zastupničko pitanje
u svezi s financiranjem plana suradnje

. s etničkim manjina

ma, usuglašavnjem plana s predstavnicima manjina i Ministar
stvom iseljeništva te s proširenjem plana na Hrvate u Slove
niji, Srbiji i Crnoj Gori.
2. Zastupnica MARIJA BAJT primila je odgovor u svezi sa zbrinja
vanjem prognanih bibliotečnih radnika. Zastupnica je odgovor
prihvatila ali je izrazila svoje nezadovoljstvo rezultatima
zbrinjavanja.
3. Zastupnik FRANJO VRUĆINA primio je odgovor na svoje zastupni
čko pitanje u svezi s dodjelom frekvencijskih opsega, kojim
je bio zadovoljan.
4. Zastupnik dr VICKO KRAJANČIĆ bio je zadovoljan odgovorom

na

svoje zastupničko pitanje glede problema dvostrukih cijena u
transportu brodom, trajektom i drugim plovilima.
5. Zastupnik dr IVAN VALENT nije se mogao očitovati o

odgovoru

na zastupničko pitanje glede kriterija prilikom utvrđjivan.ja
prijedloga osobe koju Predsjednik Republike pohvaljuje za
osobit doprinos1.u obrani domovine, jer zbog sudjelovanja u
radu Odbora za pitanja političkog, sistema, ,nije bio nazočan
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dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u svezi s odgo
vorima na zastupnička pitanja..
6. Zastupnik IVAN HRANJEC bio je zadovoljan odgovorom na zastu
pničko pitanje, što ga je postavio temeljem članka 261. sta
vka 2. Poslovnika Sabora, a koje. se odnosi na valorizaciju
novčanih primanja po osnovi Zakona o osnovnim pravima vojnih
invalida i obitelji palih boraca kao i drugih primanja.
7. Zastupnik mr MIJO LAIĆ primio je odgovor na svoje zastupničko
pitanje glede podataka o štetama na objektima ustanova u obla
sti kulture odnosno, moguće pomoći u njihovoj obnovi kao i gle
de osiguranja materijalne pomoći prognanicima bez osobnih pri
manja.
Zastupnik je odgovorima bio zadovoljan.
8. Zastupnik IVAN ME EGA primio je. odgovor na. svoje, zastupničko
pitanje glede prijevoza putnika slovenskim autobusima na lo
kalnim linijama u Hrvatskoj, kojim,

je bio zadovoljan.

9. Zastupnik ĐURO PANJAN primio je na sjednici odgovor na svoje
zastupničko pitanje glede osiguranja pomoći vlasnicima
lom

ra

uništenih objekata.

Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom.ali nije postavio do
punsko pitanje, već je upozorio na potrebu razrješavanja ovog
problema u svezi s povratkom prognanika u njihova područja.
10.

Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ primio je odgovore na zastupnička
pitanja
- glede potrebnih izmjena zakona o javnom poduzeću Kumrovec,
- glede zaštite zastupnika od kleveta u tisku, i
- glede postizanja pravne procedure prema uhićenim policajci
ma i u svezi s pogibijom Ante Parađžika te
- glede organiziranja srednje geodetsko-tehničke škole.
Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom na drugo zastupničko
pitanje, ali nije postavio dopunsko pitanje.
Dopunsko obrazloženje odgovora na zastupničko pitanje.dao je
dr Bosiljko Mišetić, ministar pravosudja i uprave.

4

11.

Zastupnik IVAN LUČEV primio je na sjednici odgovor na zastu
pničko pitanje glede dodjele stambenih kredita odnosno dava
nja na korištenje stanova iz sredstava Republike.
Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom i postavio je dopun
sko pitanje.
U svezi s

odgovorom na ovo zastupničko pitanje u raspravi je

sudjelovao Ivan Vekic, ministar unutarnjih poslova.
II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik ĐURO VIDMAROVIĆ postavio je ministru iseljeništva
zastupničko pitanje glede uspostavljanja i financiranja
cjelovite suradnje s hrvatskih manjinama u Italiji, Austriji,
Slovačkoj, Madžarskoj, Rumunjskoj, Crnog Gori, Makedoniji,
Srbiji i Sloveniji, praćenje stanja položaja Hrvata u drža
vama bivše Jugoslavije, te u svezi s obavljanjem navedenih
poslova i promjenom imena

Ministarstva iseljeništva.

2. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupničko pitanje
glede izjednjačavanja poljoprivrednih osiguranika u ostvari
vanju prava na dječji doplatak s ostalim osiguranicima koji
to pravo ostvaruju.
3. Zastupnik IVAN MEZGA postavio je zastupničko pitanje glede
ispitnih komisija za polaganje ispita u auto-školama.
4. Zastupnik BERISLAV LIČINA postavio je zastupničko pitanje
glede istrage o razlozima

privremenog gubitka pojedinih te

ritorija Republike Hrvatske tijekom rata u jesen 1991. godine.
5. Zastupnik ANTE KLARIĆ postavio je zastupničko pitanje glede
pokretanja kaznenog postupka protiv osoba koje su potpisale
izjave o osnivanju tzv.

SAO Krajine.

6. Zastupnik VLADIMIR SEKS postavio je zastupničko pitanje glede
razjašnjenja problema stare devizne štednje državljana Repu
blike Hrvatske u Ljubljanskoj banci i Jugobanci.
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7. Zastupnik ALOJZ. MARKAČ postavio je zastupničko pitanje glede
djelovanja dopunskih škola u Saveznoj Republici Njemačkoj.
8. Zastupnik dr IVIĆ PAŠALIĆ postavio je zastupničko pitanje
glede deponiranja nuklearnog otpada na granici Hrvatske.

Predsjednik Vijeća je izvjestio zastupnike da je Ministarstvo
prosvjete, kulture i športa, u svezi sa zaključkom. . Vijeća s pro
šle sjednice o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu kojem bi se
omogućilo osnivanje privatnih umjetničkih škola na razini osno
vnog školstva,

izvjestilo Vijeće o tijeku priprema izmjene i

dopune ovog Zakona kojim će se

prilikom razmotriti i spomenuti

prijedlog.

I - Prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice Vijeća predsje
dnik je podsjetio da je u pozivu sa 24. skupne sjednice predlo
žena rasprava o:
1. Prijedlogu za donošenje zakona o javnom okupljanju
s Prijedlogom zakon i
2. Prijedloga za donošenje zakona o izmjenama i dopu
nama

Zakona o ustrojstvu republičke uprave, s

Prijedlogom zakona.
Nakon otpreme poziva za ovu sjednicu u postupak dono
šenja upućeni su (s molbom da budu uvršteni u dnevni red)

i:

3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o
javnom tužilaštvu,

s Prijedlogom zakona

(predlagač

Zakonodavno-pravna komisija)
4. Prijedlog za donošenje zakona o sustavu državne
uprave

(predlagač: Vlada Republike Hrvatske).

Kako je donošenje ovih akata u nadležnosti Društvenopolitičkog vijeća i Vijeća općina, zastupnici su prihvatili
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prijedlog predsjednika da se o njohovora uvrštavanju u dnevni red
očituju, naknadno,, tj . nakon što se steknu uvjeti da. se istovre
meno održi i sjednica Vijeća općina, odnosno da se u protivnom
(nakon rasprave o prijedlozima odluka o imenovanjima,, izborima
i razrješenjima)

sjednica Vijeća, smatra .zaključenom..

II - Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je da
Vijeće na ovoj sjednici razmotri prijedloge odluka o izborima,
imenovanjima i razrjesenjima
-

i

PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU; IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA U
RADNIM TIJELIMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE
HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE
HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA UPRAVNOG SUDA HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI SUCA VRHOVNOG
SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE.0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI JAVNOG PRAVOBRANIOCA
REPUBLIKE HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG SUDA U
SPLITU
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG SUDA U
ŠIBENIKU
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI.SUCA OPĆINSKOG SUDA
U CRIVENICI
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI S U C A .OPĆINSKOG SUDA
U NOVOJ GRADIŠKI
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA OPĆINSKOG
SUDA U SPLITU
- PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKGO SUDA
U ZAGREBU
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-

-

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU. ZAMJENICE OPĆINSKOG. JAVNOG
TUŽIOCA U. OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BJELOVAR

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENICE OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU VARAŽDIN
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA. OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM, JAVNOM TUŽILAŠTVU OSIJEK
- PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE HRVATSKE RADIO
TELEVIZIJE
- PRIJEDLOG ODLUKE. 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI JAVNOG TUŽIOCA
HRVATSKE
- PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU JAVNOG TUŽIOCA HRVATSKE

U raspravi o prijedlogu, da se prijedlog odluke razrešenju dužnosti javnog tužioca Hrvatske, i prijedlog odluke
0 imenovanju javnog tužioca Hrvatske ne uvrste u dnevni red
sjednice v i j e c a .sudjelovali su zastupnici Drago Ere.š , Ante Klariđ, Stjepan Sulimanac, Vrtarić D a r k o , Marija Bajt, Đuro Panjan
1 mr Mijo Laiđ.
Zastupnik Ivan Milas obrazložio je. prijedloge Komisije
za izbor i imenovanje Sabora.
Vijeće je zaključilo da ove točke uvrsti u dnevni red
nakon izjašnjavanja Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice.
Nakon

toga Vijeće je jednoglasno usvojilo slijedeći

DNEVNI RED:

1. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU/ IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU ČLANOVA
U RADNIM TIJELIMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
2. PRIJELDOG ODLUKE 0 IMENOVANJU VICEGUVERNERA NARODNE BANKE
HRVATSKE
3. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE
HRVATSKE
4. PRIJEDLOG. ODLUKE O IZBORU SUCA UPRAVNOG SUDA HRVATSKE
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5. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI SUCA. VRHOVNOG
SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. JAVNOG PRAVOBRANIOCA
REPUBLIKE HRVATSKE
7. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG SUDA
U SPLITU
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG SUDA
U ŠIBENIKU
9. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG SUDA
U CRIKVENICI
10. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG SUDA
U NOVOJ GRADIŠKI
11. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA OPĆINSKOG
SUDA U. SPLITU
12. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG SUDA
U ZAGREBU
13. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENICE OPĆINSKOG JAVNOG
TUŽIOCA U.OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU BJELOVAR
14. PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENICE OPĆINSKOG. JAVNOG
TUŽIOCA U OPĆINSKOM.JAVNOM. TUŽILAŠTVU VARAŽDIN
15. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA. OKRUŽNOG JAVNOG
TUŽIOCA U OKRUŽNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU OSIJEK
16. PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆU HRVATSKE
RADIO-TELEVIZIJE

1. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU, IMENOVANJU I RAZRJEŠENJU
ČLANOVA

U RADNIM TIJELIM SABORA REPUBLIKE

HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili prije sjednice.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se za člana Komisije za zaštitu i unapredjenje ravnopravnosti
naroda i narodnosti iz Društveno-političkog vijeća Sabora, izabere
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Ivan Tormaš, iz reda pripadnika narodnosti da se imenuje Havrijil Takač novinar iz Vukovara,, a dužnosti člana komisije razri
ješi Julijanu Furmine.
Komisija takođjer predlaže da se za člana Odbora za
turizam iz Društveno-političkog vijeća Sabora izabere Boško Siljeg, a
da se družnosti člana tog Odbora razriješi dr Vladimir Veselica.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanje Sabora, za člana Komisije
za zaštitu i unapredjivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti
izabralo IVANA TORMAŠA, a imenovalo HAVRIJILA TAKAČA, dok je
dužnosti člana te komisije razriješilo JULIJANU FURMIN.C.
Vijeće je za člana Odbora za turizam izabralo BOŠKA
ŠILJEGA, a razriješilo dr VLADIMIRA VESELICU.

2. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU VICEGUVERNERA NARODNE
BANKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vije ć a .
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
na prijedlog guvernera Narodne banke Hrvatske da se za viceguvernera Narodne banke Hrvatske imenuje Relja Martić, direktor
Direkcije analize u Narodnoj banci Hrvatske.
Vijeće je, jednoglasno i bez raspravu imenovalo RELJU
MARTIĆA za viceguvernera Narodne banke Hrvatske.

3. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA
REPUBLIKE.HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se za predsjednika

Vrhovnog suda Republike Hrvatske izabere

-

£latko Crnić,
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sudac Vrhovnog suda Republike. Hrvatske.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanje Sabora izabralo Z.LATKA
CRNIĆA za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

4. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZLBORU SUCA UPRAVNOG SUDA HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vije ć a .
Komisija, za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se za suca Upravnog suda Hrvatske izabere Bozo Gagro, savje
tnik Ustavnog suda Republike Hrvatske.
Vijeće je., jednoglasno, i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanje, izabralo BOŽU GAGRU za
suca Upravnog suda Hrvatske, s tim d a n a novu dužnost stupi u
roku 60 dana.

5. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI TRI SUCA
VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije, sjednice
Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanje predložila je da se
mr Vojislav Kučeković, mr Hrvoje Momčinović i Mladen ž'uvela,
danom 5. prosinca 1991. godine razriješe dužnosti suca Vrhovnog
suda Republike Hrvatske, radi izbora za nove dužnosti.
Vijeće je, jednoglasno, i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanje Sabora, razrješilo s 5.
prosincom 1991. godine mr VOJISLAVA KUČEKOVIĆA, mr HRVOJA MOMČINOVIĆA i MLADENA ŽJJVELA dužnosti suca. Vrhovnog suda Republike
Hrvatske.

6.‘točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. JAVNOG
PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE HRVATSKE

-
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Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vije ć a .
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se Z.dravko Bar.tovčak

razriješi dužnosti javnog pravobranioca

Republike Hrvatske., zbog izbora na drugu dužnost.
Vijeće je, bez rasprave, uz 1 glas "protiv", sukladno
prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja. Sabora, s danom 5.
prosinca 19.91. godine razrješilo 2D.RAVKA, BARTOVČAKA. dužnosti ja
vnog pravobranioca Republike Hrvatske.

7. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vijeća ^
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se Predrag Jelavić razriješi

dužnosti suca Okružnog suda u

Splitu, na osobni zahtjev, radi početka rada u odvjetništvu.
Vijeće je jednoglasno i .bez rasprave sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanje Sabora, s danom 30. tra
vnja 1992. godine razriješilo PREDRAGA. JELAVIĆA dužnosti suca
Okružnog suda u Splitu.

8. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUCA U ŠIBENIKU
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
V i jeća.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se Klaudio Kapeli razriješi dužnosti suca Okružnog suda u
Šibeniku, na osobni zahtjev,, zbog početka rada u odvjetništvu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, razrješilo
KLAUDIA KAPELIA dužnosti suca Okružnog suda u Šibeniku.

\
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9. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U CRIKVENICI
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
V i jeća.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se Tanja Kralj razriješi dužnosti suca Općinskog suda u Cri
kvenici na osobni zahtjev.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora razriješilo TANJU
KRALJ dužnosti suca Općinskog suda u Crikvenici s danom donoše
nja odluke.

10. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆIN
SKOG SUDA U NOVOJ GRADIŠKI
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vije ć a .
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se Zdenka Kraljić razriješi dužnosti suca Općinskog suda u
Novoj Gradiški, na osobni zahtjev, radi odlaska u mirovinu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, s danom 31. ožu
jka 1992. godine, razriješilo ZDENKU KRALJIĆ dužnosti suca Op
ćinskog suda u Novoj Gradiški.

11. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA
OPĆINSKOG SUDA U SPLITU
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vij a ć e .
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se Meri Juričko i Mirjana Katunarić-Matković razriješe du
žnosti sudaca općinskog suda u Splitu na osobni zahtjev, zbog
početka rada u odvjetništvu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno
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prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje Sabora, s danom 30.
travnja 1992. godine, razriješilo MERI. JURIČKO I MIRJANJU KATUNARIĆ—MATKOVIĆ dužnosti suca Općinskog suda u Splitu.

12. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA
OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vijeća.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je
da se Đurđa Teđeschi razriješi dužnosti suca općinskog suda u
Zagrebu, na osobni zahtjev.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za izbor i. imenovanja Sabora, s danom 6 . svib
nja 1992. godine, razriješilo ĐURĐU TEĐESCHI

dužnosti suca

Općinskog suda u Zagrebu,

13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU- BJELOVAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
V i jeća.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora.predložila je,
po prijedlogu javnog tužioca Hrvatske da se Višnja JanoševićFerenčić imenuje za zamjenika općinskog javnog tužioca u Opći
nskom javnom tužilaštvu Bjelovar.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave prihvatilo na
vedeni prijedlog i VIŠNJU JANOŠEVIĆ-FERENČIĆ imenovalo za zamje
nika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu
Bjelovar.

14. točka - PRIJEDLOG .ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
VARAŽDIN
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Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
V i jeća.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je,
po prijedlogu javnog tužioca Hrvatske, da se Zvjezdana RaušKlier imenuje za zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Varaždin.
Vijeće je, jednoglasno, i bez rasprave, prihvatilo
ovaj prijedlog i ZVJEZDANU RAUŠ-KLIER imenovalo zamjenikom op
ćinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Varaždin.

15. točka - PRIJEDLGO ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI. ZAMJENIKA
OKRUŽNOG JAVNOG TUŽIOCA U OKRUŽNOM, JAVNOM TUŽILAŠTVU
OSIJEK
Prijedlog odluke zastupnici su primili prije sjednice
Vijeće.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora, predložila je,
sukladno obavješti javnog tužioca Hrvatske, da se Ozren Kozjak
razriješi dužnosti zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom
javnom tužilaštvu Osijek, radi odlaska u mirovinu.
Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, prihvatilo
ovaj prijedlog i OZRENA KOZJAKA razriješilo dužnosti zamjenika
okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu Osijek.

16. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA U VIJEĆE
HRVATSKE RADIO-TELEVIZIJE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanje Sabora predložila je
da se u Vijeće Hrvatske radio-televizije imenuju:
iz Društveno-političkog vijeća
STIPE LAUŠ

HDZ

ŽELJKO MAŽAR

SSH

.15

dr. IVIĆ PAŠALIĆ

HDZ

STJEPAN SULIMANAC

HDZ

MARIJAN ŠIMUNIĆ

HKDS

- iz Vijeća općina
DAVOR ARAS

HDZ

JOSIP BALJA

HDS

MATEJV JANKOVIĆ

HDZ

dr .NEDJELJKO MIHANOVIć HDZ
VLADO RAVLIĆ

SDP

- iz Vijeća udruženog rada
VERA BABIĆ

HDZ

IVAN JUROŠ

HDZ

mr. IVAN MATI JA.

SDP

VICE PROFACA

HDZ

VJEKOSLAV ŽUGAJ

HSLS

Vijeće je, bez rasprave, uz 1. glas "protiv" prihva
tilo ovaj prijedlog

i u Vijeće Hrvatske radio-televizije ime

novalo -STIPU LAUŠA, ŽELJKA MAŽARA, dr. IVIĆA PAŠALIĆA, STJEPANA
SULIMANCA, MARIJANA ŠIMUNIĆA, DAVORA ARASA, JOSIPA .BAL JU., MATEJA

JANKOVIĆA, dr. NEDĆSLJKA MI HANOVI ĆA, VLADU RAVLIĆA,

BABIĆ,

VERU

IVANA JUROŠA, m r . IVANA MATIJU, VICU PROFACU,I VJEKOSLAVA

ŽUGAJA.

Zastupnik Franjo Vučina je, povodom rasprave o prije
dlozima, odluka o izborima,

imenovanjima i razrješenjima, istakao

određene primjedbe na ukupni rad sudstva, posebice glede sporo
sti u rješavanju predmeta te postavio pitanje daljnjeg rada
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predsjednika i sudaca Općinskog suda u Zagrebu.

Sjednica je zaključena u 10,50 sati.

