S A B O R
socijalističke

republike hrvatske

Društveno-političko viječe

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG
VIJEĆA SABORA
Predmet: Zapisnik 2. sjednice Društveno-političkog
vijeća Sabora, održane 28. i 29. lipnja
1990. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 28. lipnja 1990. godine u
15,10 sati Ivan Vekić, predsjednik Vijeća koji je sjednicom i pre
dsjedavao. (*)
Predsjednik je obavijestio Vijeće da je izostanak sa
sjednice ispričao prof, dr Hrvoje Kačić, te za prvi dan dr Igor
Štoković, a za drugi dan Ivan Lacković i članovi Delegacije Sa
bora SR Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ
Drago Krpina, Ivan Lučev, Petar Šale, dr Milan Topalović, Ivan
Tormaš, mr Janko Vasiljević i Djuro Vidmarović.
Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika o
njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.
Prema evidenciji, koja se vodi u Tajništvu Vijeća,
utvrdjeno je da sjednici Vijeća nisu prisustvovali zastupnici
Manolić Josip, Mesić Stjepan i Tudjman dr Franjo, koji su iza
brani na druge funkcije.
0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici Vi
jeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu oba
vijestili dr Ivan Mesić i Ante Roje, a za drugi dan i mr Ivan
Šorić.
Predsjednik je na početku prvog i drugog dana sjedni
ce utvrdio da sjednici prisustvuje većina članova Vijeća i da Vi
jeće može donositi pravovaljane odluke.
Sjednici Vijeća prisustvovali su i stalni predstavni
ci Izvršnog vijeća Sabora dr Milan Ramljak i dr Zvonimir Međvedović.

Vijeće je, zatim, bez primjedbi, jednoglasno usvoji
lo zapisnik 1. sjednice, održane 30. svibnja, 1990, godine.

(*) Drugog dana sjednica je započela u 9,05 sati.
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ZASTUPNIČKA PITANJA

1.
Zastupnik ŽELJKO MAŽAR postavio je zastupničko
tanje o načinu na koji Izvršno viječe Sabora namjerava reagira
ti na narasle socijalne probleme i mjerama kojima đe ih rješava
ti,
2. Zastupnik BOŽO ERLIĆ postavio je zastupničko pi
tanje zašto u marinama Adriatic kluba Jugoslavije nisu postav
ljene hrvatske zastave.
3. Zastupnik mr MIJO LAIĆ postavio je zastupničko pi
tanje u vezi s imenovanjem Mikić Marte za generalnog konzula SFRJ
u Švicarskoj.
4. Zastupnik đr ŠIME DŽODAN postavio je zastupničko
pitanje koliko jahting klubovi zagadjuju plaže jadranskih grado
va u Dalmaciji.
5. Zastupnik dr ŠIME DŽODAN postavio je zastupničko
pitanje u vezi s ovlaštenjima nadležnih republičkih organa u od
nosu na odredjivanje mjesta u kojima se regruti iz SR Hrvatske
upućuju na odsluženje vojnog roka.
6. Zastupnik dr ŠIME DŽODAN postavio je zastupničko
pitanje o razlozima radi kojih banke u Dubrovniku sva svoja lik
vidna (dinarska i devizna) sredstva šalju u Narodnu banku SR Hr
vatske.
7. Zastupnik BOŠKO ŠILJEG postavio je zastupničko pi
tanje o mjerama, koje će Izvršno viječe Sabora, poduzeti radi iz
jednačavanja uvjeta poslovanja društvenih poduzeća i "privatnika"
glede plaćanja poreza,
8. Zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s osnivanjem posebnog ministarstva za zaštitu
prirode,
9. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupničko
pitanje u vezi s mjerama koje će poduzeti Izvršno vijeće Sabora
radi saniranja poplave do koje je došlo puštanjem u rad Hidro
elektrane Dubrava.

10.
Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupnič
pitanje što će Izvršno vijeće Sabora poduzeti radi odredjivanja
pravilne procjene katastarskog prihoda poljoprivrednika na pod
ručju Skupštine općine Ludbreg, s obzirom da se ovo područje ne
smatra područjem prve kategorije, posebice zbog pjeskovitoga
sastava tla.(
*
)

(*) Prem.a. dogovoru na početku rada sjednice, postupak u vezi sa
zastupničkim pitanjima proveden je na početku rada drugog
dana zasjedanja.

3

-

11. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupničko
pitanje u vezi s izmjenom Zakona o šumama i Zakona o poljopriv
rednom zemljištu u dijelu u kojem je u tim zakonima uredjen in
stitut prava prvokupa.
12. Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupnič
ko pitanje u vezi s mjerama što đe ih Izvršno viječe Sabora po
duzeti u odnosu na financiranje društvenih djelatnosti u pravcu
stvaranja jednakih uvjeta za stjecanje dohotka i osobnih doho
daka u ovim djelatnostima na području Republike, te je inicirao
donošenje posebnog zakona o društvenim djelatnostima.

13. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ postavio je zastupničko
pitanje u vezi s financiranjem izdanja Jugoslavenskog leksikogra
fskog zavoda.
14. Zastupnik ANTE JOZO RAMIĆ postavio je zastup
ko pitanje tko je odgovoran što je bez znanja vrhovne vlasti u
Hrvatskoj tajno otpremljeno oružje iz skladišta Teritorijalne
obrane.
15. Zastupnik ANTE JQZO RAMIĆ postavio je zastupnič
ko pitanje o mjerama kojima bi se spriječilo daljnje zagađjivanje rijeke Mrežnice od strane Tvornice celuloze Plaški.
16. Zastupnica MARIJA BAJT postavila je zastupničko
pitanje u vezi s mogućnostima oslobadjanja plaćanja poreza na uvo
zni repromaterijal.
17. Zastupnik dr MILJENKO ŽAGAR postavio je zastupni
čko pitanje u vezi s prodajom brodova.

U dijelu sjednice u kojem je proveden postupak u ve
zi sa zastupničkim pitanjima zastupnici su podnosili i inicijati
ve, prijedloge te tražili pojedina obavještenja i to:
Zastupnik ZVONIMIR IŠPIŠIĆ inicirao je osnivanje pose
bnog Ministarstva za vodoprivredu.
Zastupnik IVAN BOBETKO iznio je zahtjev da se kod Na
rodne banke Hrvatske preispita način korištenja fondova i mate
rijalnih rezervi.
Zastupnik MILAN KOVAĆ zatražio je obavještenje o vre
menu kad je planirana, odnosno donesena odluka o održavanju voj
ne vježbe na području općine Imotski.
Vijeće je, na kraju, podržalo prijedlog, što ga je
iznio zastupnik SIMO RAJIĆ, da se zastupnicima dostavi potpuna
informacija s podacima o oslobađjanju daljnjeg izdržavanja kaz
ni zatvora tzv, političkih zatvorenika.

-
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Prilikom utvrd,jivanja dnevnog reda, sjednice predsjednik je konstatirao da je u pozivu za sjednicu prijedlog dnev
nog reda sadržavao 2j toćku, a da su u prečišćenom prijedlogu
dnevnog reda sadržane slijedeće dopune:
I.
Predsjedništvo Republike Hrvatske predložilo
se na ovoj sjednici razmotri PRIJEDLOG DA SE PRISTUPI RASPRAVI 0
PROMJENI USTAVA SR HRVATSKE, te da se ujedno utvrdi tekst Nacrta
amandmana i uputi ih na javnu raspravu (1. točka prečišćenog dne
vnog reda).
Uvodno izlaganje u vezi ovog prijedloga dao je na za
jedničkoj sjednici predsjednik Predsjedništva Republike dr Franjo
Tudjman.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnevnog reda.

II.
Predsjednik je, takodjer, upoznao Vijeće da j
IZVRŠNO VIJEĆE SABORA predložilo da se po hitnom postupku done
su
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o
neposrednim porezima s Prijedlogom zakona (točka 20. prečišćenog
dnevnog reda),
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o
političkim organizacijama, s Prijedlogom zakona (točka 21. preči
šćenog dnevnog reda),
- Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o na
činu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica
općina s Prijedlogom zakona (točka 22. prečišćenog dnevnog reda),
- Prijedlog odluke o davanju garancije SR Hrvatske
Privrednoj banci Zagreb D.D, po ugovoru o zajmu izmedju Evropske
investicijske banke Luxembourg i Republičke samoupravne interes
ne zajednice za ceste Hrvatske (točka 24. prečišćenog dnevnog re
da).
Potrebu za donošenjem po hitnom postupku Prijedloga
za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o političkim organizaci
jama i Prijedloga za donošenje zakona o izmjeni Zakona o načinu
raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica
općina obrazložio je predstavnik Izvršnog vijeća Sabora, dr Mi
lan Ramljak.
Potrebu za donošenjem po hitnom postupku Prijedloga
za donošenje zakona o izmjenama Zakona o neposrednim porezima
i Prijedloga odluke o davanju garancije SR Hrvatske Privrednoj
banci Zagreb D.D, po ugovoru o zajmu izmedju Evropske investi
cijske banke Luxembourg i Republičke samoupravne interesne za
jednice za ceste Hrvatske obrazložio je predstavnik predlagača,
Joško Zavoreo, podsekretar u Republičkom sekretarijatu za fi
nancije .
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U raspravi o potrebi donošenja zakona i ostalih aka
ta po hitnom postupku sudjelovali su: dr Vladimir Veselica, dr
Nikola Viskovic, v Vladimir Seks i mr Mato Arloviđ.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se dnevni red do
puni Prijedlogom navedene odluke, a većinom glasova da se dopu
ni Prijedlozima naprijed navedenih zakona.

III.
Predsjednik je, nadalje, upoznao Vijeće da j
VEZ SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA ZA ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKE
predložio da se po hitnom postupku razmotri Prijedlog za donoše
nje zakona o financiranju zapošljavanja s Prijedlogom zakona
(točka 19. prečišćenog dnevnog reda), a da se Izvršno vijeće Sa
bora protivi tom prijedlogu i predlaže da se Prijedlog za dono
šenje ovog zakona razmotri na narednoj sjednici Vijeća te da se
s tim suglasio i predlagač zakona.
Vijeće je jednoglasno odgodilo raspravu o Prijedlogu
za donošenje zakona o financiranju zapošljavanja.

IV.
Đr ZVONIMIR MARKOVIĆ, zastupnik u Društveno-p
tičkom vijeću Sabora, predložio je da se po hitnom postupku raz
motri Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako
na o privremenim mjerama društvene zaštite samoupravnih prava i
društvenog vlasništva (točka 23. prečišćenog dnevnog reda).
Predsjednik je upoznao Vijeće da se Izvršno vijeće Sa
bora protivi donošenju ovog zakona po hitnom postupku i predlaže
da se prijedlog zastupnika dr Zvonimira Markovića podrži kao ini
cijativa za donošenje novog zakona s čim se suglasio i predlagač
Vijeće je većinom glasova prihvatilo da u dnevni red
kao dopunu uvrsti inicijativu za donošenje zakona.
V. SKUPŠTINA SFRJ uputila je Saboru:
- Nacrt zakona o utvrdjivanju ukupnog iznosa sred
stava za financiranje programa pribavljanja službenih zgrada i
stanova za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava
SFRJ u inozemstvu od 1990, do 1994. godine.
Ovaj prijedlog zastupnici su primili poštom, dok su
stavove Izvršnog vijeća Sabora i grupe zastupnika za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ primili na sjednici.
Kako i Izvršno vijeće Sabora i Grupa zastupnika pre
dlažu da se prijedlog razmotri, Vijeće je jednoglasno prihvatilo
ovu dopunu dnevnog reda.
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Iz Skupštine SFRJ. upućen, je i prijedlog da se po
skraćenom postupku u skupštinama republika i pokrajina razmotri i
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama. Zakona o pokriću tečajnih raz
lika po odredjenim inozemnim kreditima, koji nosi oznaku strogo
povjerljivog akta.
Izvršno vijeće Sabora i Grupa zastupnika za razma
tranje akata Skupštine SFRJ predlažu da se ne prihvati zahtjev za
skraćivanje rokova u postupku donošenja ovog akta te da ga se ne
uvrsti u dnevni red, što je Vijeće jednoglasno usvojilo.
S tim u vezi Vijeće je jednoglasno donijelo
Z A K L J U Č A K *
VI IZVRŠNO VIJEĆE SABORA predložilo je da se po
hitnom postupku razmotri:
- Prijedlog izmjena, i dopuna Budžeta SR Hrvatske
za 1990. godinu i
- Prijedlog za donošenje zakona o premijama za
pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine s Prijedlogom zakona.
Potrebu za donošenjem ovih akata po hitnom postu
pku obrazložio je Joško Zavoreo, pođsekretar u Republičkom sekre
tarijatu za financije.
U raspravi u vezi s uvrštavanjem ovih točaka u
dnevni red sudjelovao je dr Nikola Visković.
Vijeće je jednoglasno uvrstilo u dnevni red Pri
jedlog za donošenje zakona o premijama za pšenicu i uljanu repi
cu roda 1990. godine s Prijedlogom zakona, a Prijedlog izmjena i
dopuna Budžeta SR Hrvatske većinom glasova.
VII IZVRŠNO VIJEĆE SABORA je, takodjer, predlo
žilo da se dnevni red sjednice dopuni raspravom po hitnom postup
ku Prijedloga za donošenje ustavnog zakona o izmjeni Ustavnog za
kona za provodjenje Amandmana XXVII do LII na Ustav SR Hrvatske
s Prijedlogom ustavnog zakona.
Razloge za donošenje ustavnog zakona po hitnom po
stupku obrazložio je Marijan Prus, zamjenik sekretara Sekretarija
ta Izvršnog vijeća Sabora za zakonodavstvo.
U raspravi o uvrštavanju ove točke u dnevni red
sudjelovali su: dr Nikola Visković, dr Milan, Ramljak, Ivić Pašalić, dr Miljenko Žagar i Vladimir Šeks.
Vijeće je većinom glasova prihvatilo prijedlog i
ove dopune.
VIII IZVRŠNO VIJEĆE SABORA predložilo je, tako
djer, da se po hitnom postupku razmotri Prijedlog za donošenje
zakona o Hrvatskoj radio-televiziji s Prijedlogom zakona.
Razloge za donošenje zakona po hitnom postupku
obrazložio je Milovan Šibi, član Izvršnog vijeća Sabora.
U raspravi o uvrštavanju ove točke u dnevni red
sudjelovali su: Petar Džodan, Ivan Bobetko, Željko Mažar, Milovan
Šibi i Ivan Milas.
Zaključak Sabora u vezi s Nacrtom ovog zakona upućen je Pred
sjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ aktom broj
61-90-Str.pov. i ne prilaže se zapisniku radi oznake stroge po
vjerljivosti akta.
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Viječe je večinom, glasova prihvatilo ovu dopunu
dnevnog reda.
IX Komisija Sabora za izbor i imenovanja predlo
žila je kao dopunu dnevnog reda prijedloge odluka o imenovanju i
razrješenju odredjenih funkcionara navedenih u točkama 27. do 35.
prečiščenog dnevnog reda ka.o i Prijedlog odluke o razrješenju i
imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve, što
je Viječe jednoglasno prihvatilo.
Predsjednik je, na kraju predložio da se odgodi
imenovanje tajnika Društveno-političkog viječa (36. točka prečiš
čenog dnevnog reda) jer pripreme prijedloga kandidata još nisu
dovršene, što je Viječe jednoglasno prihvatilo.
Viječe je zatim, utvrdilo slijedeči
D N E V N I

RED

1. *Prijedlog Predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske da
se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republi
ke Hrvatske
2. *Nacrt amandmana na Ustav Socijalističke Federativne Republike
Jugoslavije (davanje mišljenja),
3. *Pr.ijedlog za donošenje ustavnog zakona za. izmj enu i dopunu Us
tavnog zakona za provodjenje amandmana XXVII do LII na Ustav
SR Hrvatske s Prijedlogom ustavnog zakona
4. Izvještaj Delegacije Sabora u Viječu repMkblika. i pokrajina
Skupštine SFRJ o usaglašavanju Nacrta zakona o garanciji Fe
deracije za obveznice izdane u 1990. godini radi sanacije ba
naka
5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji Me
moranduma o suglasnosti izmedju SFR Jugoslavije i Republike Ita
lije potpisanog 29.siječnja 1988. s izmjenama i dopunama Memo
randuma postignutim razmjenom pisama od 23.lipnja 1988. godine
6. Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji izmedju
SFR Jugoslavije i Medjunarodne banke za obnovu i razvoj za dru
gi zajam za strukturno prilagodjavanje
7. Prijedlog zakona o ratifikaciji Evropskog sporazuma o produža
vanju stipendiranja studenata koji su studirali u inozemstvu
8. Prijedlog zakona o ratifikaciji konvencije o zaštiti evropsko
ga arhitektonskog blaga
9. Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za obveze Stopanske
banke A-D. Skopje, kao garanta po VI zajmu od Evropske inves
ticione banke za djelomično, financiranje izgradnje pojedinih
dionica Autoceste bratstva i jedinstva s priključnim cestama

Raspravu o aktima sadržanim u točki 1, 2. i 3. dnevnog reda
Viječe je provelo drugog dana zasjedanja.

-
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10. Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za obveze Privredne
banke Đ.D. Zagreb, kao garanta po VI zajmu od Evropske inves
ticione banke za djelomično financiranje Izgradnje pojedinih
dionica Autoceste bratstva i jedinstva s priključnim cestama
11. Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za obveze stopanske
banke, A.D. Skopje, kao garanta po II zajmu od Evropske in
vesticione banke za financiranje modernizacije magistralnoga
željezničkog pravca Jesenice (Sežana - Gevgelija) Dimitrovgrad
12. Nacrt zakona o supergarancij i Federacije za obveze Ljubljanske
banke D.D. kao garanta po VI zajmu od Evropske investicione
banke za djelomično financiranje izgradnje pojedinih dionica
Autoceste bratstva i jedinstva s priključnim cestama
13. Nacrt zakona o garanciji Federacije za obveze Fonda za.finan
ciranje poveđanja zaposlenosti u nedovoljno razvijenim iizrazito emigracionim područjima. SFRJ po zajmu od Fonda za reintegra
ciju evropskog savjeta
14. Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o udruživanju u Pri
vrednu komoru Jugoslavije
15. Nacrt zakona o dopuni zakona o sredstvima Fonda Federacije za
kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih
republika i autonomnih pokrajina od 1986. do 1990. godine
16. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o oporezivanju proizvo
da i usluga u prometu
17. Nacrt zakona o posebnom saveznom porezu na promet proizvoda
i usluga za financiranje Jugoslavenske narodne armije u 1990.
godini
18. Prijedlog zakona o obaveznom udruživanju poduzeća koja čine
jedinstveni tehnološki sistem, u zajednice
19. Nacrt zakona o dopuni Zakona o financiranju Federacije
20. Nacrt zakona o utvrdjivanju ukupnog iznosa sredstava za finan
ciranje programa pribavljanja službenih zgrada i stanova za
potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava SFRJ u ino
zemstvu od 1990. do 1994. godine
21. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona
o neposrednim porezima, s Prijedlogom zakona
22. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama. Zakona o političkim
organizacijama s Prijedlogom zakona
23. Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni Zakona o načinu raspo
djele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina
s Prijedlogom zakona
24. Inicijativa zastupnika, Markoviđ dr Zvonimira za donošenje Za-
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tona o privremenim mjerama društvene zaštite samoupravnih prava
i društvenog vlasništva
25. Prijedlog za donošenje zakona o premijama za pšenicu i uljanu
repicu roda 1990. godine s Prijedlogom zakona
26. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta SR Hrvatske za 1990. godinu
27. *Prijedlog za donošenje zakona o Hrvatskoj radio-televiziji s
Prijedlogom zakona
28. Prijedlog odluke o davanju garancije Socijalističke Republike
Hrvatske Privrednoj banci Zagreb D.D. po Ugovđru o zajmu izmedju Evropske investicijske banke Luxembourg i Republičke samo
upravne interesne zajednice za ceste Hrvatske
29. Izvještaj Mandatno-imunitetske komisije Društveno-političkog
vijeća o prestanku mandata zastupnicima u Vijeću kojima zbog
izbora na druge funkcije prestaje mandat zastupnika
30. Izbor članova Vijeća u radna tijela Sabora
31. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika predsjednika Prosvjet
nog savjeta Hrvatske
32. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda
Hrvatske
33. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Privrednog suda
Hrvatske
34. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
Varaždin
35. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda
Zadar
36. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog
suda Donji Miholjac
37. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
Orahovica
38. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda
Pula
39. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog
suda Zagreb
40. Prijedlog odluke o razrješenju i imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve
*

Prijedlog ovoga zakona Vijeće je razmotrilo drugog dana
sjednice

1. točka — PRIJEDLOG PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE
HRVATSKE DA SE PRISTUPI RASPRAVI 0 PROMJENI USTAVA
SR HRVATSKE
Predsjedništvo SR Hrvatske, kao ovlašteni predla
gao u smislu člana 434. Ustava SR Hrvatske, podnijelo je Saboru
Prijedlog da se pristupi raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske i
predložilo da se utvrdi tekst Nacrta amandmana i uputi ih na jav
nu raspravu.
Zastupnici su Prijedlog Predsjedništva primili
poštom, pošiljkom Vijeća od 22.lipnja 1990. godine.
Na sjednici su zastupnici primili:
- mišljenje Izvršnog vijeća Sabora i
- Prijedlog odluke Predsjedništva Sabora da se
pristupi raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske.
Uvodno obrazloženje ustavnih promjena dao je Pred
sjednik Predsjedništva đr Franjo Tudjman na zajedničkoj sjednici
sva tri vijeća Sabora. Dopunsko obrazloženje dao je potpredsjed
nik Sabora, Vladimir Šeks. U raspravi o Prijedlogu Predsjedništva
SRH da se pristupi raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske sudjelo
vali su: Jovo Opačić, Ivica Račan, Neven Jurica, Stjepan Sulimanac
đrŠime Djođan, dr Nikola Jakšić, Željko Mažar i Vladimir Šeks.
Grupa od 10 zastupnika podnijela je pismeni zah
tjev, koji su zastupnici primili na sjednici, da se u skladu sa
stavom 5. točkom 1. Amandmana LIX na Ustav SRHrvatske, kad je na
dnevnom redu Vijeća prijedlog akta ili drugo pitanje od interesa
za ravnopravnost naroda i narodnosti, o takvom prijedlogu ili
pitanju odlučuje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova Vijeća.
S tim u vezi Predsjedništvo Sabora zauzelo je
stajalište o kojem je zastupnike izvjestio predsjednik Vijeća.*
Predsjedništvo Sabora svoje je stajalište zauzelo sukladno čla
nu 51. Poslovnika Sabora SR Hrvatske, kojim je utvrdjeno da ono
razmatra pitanja od zajedničkog interesa za rad vijeća i da ras
pravlja pitanja skupštinske procedure i način rada vijeća.

* Zahtjev grupe 10 zastupnika i Stavovi Predsjedništva Sabora
u vezi s tim zahtjevom priloženi su zapisniku u integralnom
tekstu
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U odnosu na pitanje da li se u slučaju kad 10 zastup
nika podnese zahtjev" da se o promjeni republičkog Ustava odluču
je dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova vijeća ima primi
jeniti odredba stava 5. točke 1. Amandmana LIX, (koja predvidja
odlučivanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova vijeća)
ili odredba člana 368. stava 2. Ustava SR Hrvatske kao i odred
ba stava 1, istog člana (koja predvidja donošenje odluke većinom
glasova na sjednici prisutnih zastupnika, odnosno većinom ukup
nog broja članova vijeća) Predsjedništvo Sabora zauzelo je stav
da je postupak promjene Ustava SR Hrvatske uredjen članom 434.
do 438. Ustava SR Hrvatske. Te ustavne odredbe nisu mijenjane
amandmanima na Ustav SR Hrvatske iz veljače 1990. godine, pa
tako ni Amandmanom LIX.
Prema tome, što se tiče donošenja odluke da se pristu
pi. raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske ima se primijeniti od
redba člana 368. stav 1. Ustava SR Hrvatske, prema kojem vijeća
Sabora odlučuju većinom glasova zastupnika, s tim da na sjedni
ci prisustvuje većina članova vijeća, jer ni Ustavom ni Poslov
nikom. za donošenje te odluke ne traži se posebna većina.
Što se tiče utvrđjivanja Nacrta amandmana na republič
ki Ustav ima se primijeniti odredba člana 368. stav 2. Ustava SR
Hrvatske, jer se radi o pitanju koje se;po odredbama tog Ustava
obavezno iznosi na javnu raspravu i vijeća trebaju o Nacrtu amand
mana odlučiti većinom ukupnog broja svojih članova.
Predsjedništvo Sabora SR Hrvatske ocijenilo je da se
spomenuto pitanje skupštinske procedure postavilo izmedju ostalog
i prvenstveno zbog toga što se predloženim ustavnim promjenama
namjerava iz teksta republičkog ustava izostaviti i odredbe sta
vova 5. i 6. točke 1. Amandmana LIX na Ustav SR Hrvatske.
Kako Predsjedništvo Sabora smatra da te odredbe uisti
nu nisu primjerene načinu odlučivanja u višestranačkom parlamen
tarnom. sustavu na kojem je utemeljen novi Sabor Republike Hrvat
ske, ali kako istovremeno smatra da ravnopravnost naroda i narod
nosti u našoj Republici ni u kojem slučaju ne može biti dovedena
u pitanje, Predsjedništvo Sabora predložilo je vijećima Sabora,
da. u povodu donošenja akata u postupku promjene Ustava donesu i
odgovarajući zaključak.
Zastupnik Simo Rajić upoznao je Vijeće sa zaključkom
Kluba zastupnika lijevog bloka da ne sudjeluju u odlučivanju o
pitanju promjena Ustava SR Hrvatske, a radi, po njihovom mišlje
nju , Obrane Ustavom utvrdjenog postupka odlučivanja u Saboru
o pitanjima od interesa za ravnopravnost naroda i. narodnosti.
Vijeće nije prihvatilo prijedlog zastupnika Željka Mažaru da. se na današnjoj sjednici raspravlja i odlučuje samo o
Prijedlogu Predsjedništva Sabora da se pristupi promjeni Ustava
SR Hrvatske, a da se o Prijedlogu nacrta amandmana raspravlja na
idućoj sj ednici.
Nakon toga Vijeće je većinom glasova prihvatilo
O D L U K U
da, se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Repub
like Hrvatske, u tekstu u kojem je predložena od Predsjedništva
Sabora.
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Uz Odluku Vijeće je donijelo i slijedeći
Z A K L J U Č A K
Zadužuje se Komisija za ustavna pitanja Sabora,da umjes
to odredaba stava 5. 1 6 . točke 1h Amandmana LIX na Ustav SR Hrvat
tske, koji se predlaže ukinuti , predloži Saboru prilikom utvrđjivanja Prijedloga amandmana na republički ustav, odgovarajuće
ustavne odredbe kojima će se osigurati ravnopravnost naroda i na
rodnosti, a koje će biti primjerene višestranačkom parlamentariz
mu, kao temeljnom principu djelovanja Sabora.
* * * * *
Predsjednik Vijeća upoznao je Vijeće da su i ostala
dva vijeća Sabora prihvatila navedenu Odluku u istovjetnom tek
stu i utvrdio da je Sabor ODLUČIO da se pristupi promjeni Ustava
SR Hrvat ske. '
Nakon toga prešlo se na raspravu o PRIJEDLOGU NACRTA
AMANDMANA od LXIV do LXXII na USTAV SR HRVATSKE.
Tekst Prijedloga nacrta amandmana LXIV do LXXII. na Us
tav SR Hrvatske zastupnici su primili na sjednici.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova prihvatilo
Nacrt amandmana od LXIV do LXXII na Ustav SR Hrvatske, u tekstu
u kojem, ih je predložilo Predsjedništvo Sabora, s tim da se u
tekstu amandmana LXV točki T. brišu riječi "s početnim crvenim
polj em".
Predsjednik je obavijestio Vijeće da su i druga dva
vijeća, Sabora usvojila Nacrt amandmana u istovjetnom tekstu.
* * * * *
Nakon toga pristupilo se raspravi o PRIJEDLOGU ODLUKE
0 STAVLJANJU n a . JAVNU RASPRAVU NACRTA AMANDMANA LXIV DO LXXII NA
USTAV SR HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
U raspravi o Prijedlogu odluke sudjelovali su: dr
Nikola, Visković, Vladimir Šeks i mr Gordana Turčin.
Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika dr Nikole
Viskovića da. se u točki 1. Prijedloga odluke riječi "20. srpnja
1990." zamijene riječima "20. kolovoza 1990.".
Nakon toga Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo Pri
jedlog odluke o s tavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana
LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, u tekr
stu u kojem ga je predložilo Predsjedništvo Sabora,(svojim aktom
pod brojem 611-90-247. od 26. lipnja 1990. godine) *
(*) Odluka da, se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike
Hrvatske i o stavljanju na javnu raspravu Nacrta, amandmana LXIV' do LXXII
na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske, koje je Sabor SR Hrvatske
đonio na sjednicama vijeća 29. lipnja 1990. godine priložene su zapisniku
i čine njegov sastavni dio. Nacrt amandmana LXIV do LXXII: na. Ustav Soci
jalističke Republike Hrvatske objavljen je u Izvješću Hrvatskog Sabora
broj 1 od 5. srpnja 1990. godine.
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2. točka - NACRT AMANDMANA NA USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE - davanja mišljenja
Nacrt amandmana na Ustav SFRJ objavljen je u "Delegat
skom vjesniku" broj 509 od 19. svibnja 1990, koji su zastupnici
primili poštom.
Predsjednik je podsjetio Viječe da je Nacrt amandmana
utvrdilo Savezno viječe Skupštine SFRJ na sjednici od 16. svibnja
ove godine, te da ga je , pored stavljanja na javnu raspravu, upu
tilo na mišljenje skupštinama republika i autonomnih pokrajina.
Zastupnici su na sjednici primili:
- mišljenje Izvršnog viječa Sabora i
- prijedlog mišljenja Sabora , kojeg je pripremilo
Predsjedništvo Sabora te pismo Predsjedništva Republike kojim su
podržana mišljenja Izvršnog viječa i Predsjedništva Sabora.
Uvodno obrazloženje u vezi s ovom točkom dao je potpred
sjednik Sabora Vladimir Šfeks, na zajedničkoj sjednici svih viječa
Sabora.
U raspravi o Nacrtu amandmana sudjelovali su: Božidar
Juklč, Vladimir šeks, Marijan Prus, Mato Arlovič i željko Mažar.
Viječe se izjašnjavalo sukladno prijedlogu Mišljenja
Predsjedništva Sabora, od 27. lipnja 1990. godine uz dopune koje
je predložilo Predsjedništvo Republike.
Nakon provedene rasprave Viječe je večinom glasova
utvrdilo tekst MIŠLJENJA O NACRTU AMANDMANA XLIX DO LXXII NA USTAV
SFRJ, sukladno prijedlogu Predsjedništva Sabora zajedno s dopunama
što ih je predložilo Predsjedništvo Republike.(*j

3. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE USTAVNOG ZAKONA ZA IZMJENU I
DOPUNU USTAVNOG ZAKONA ZA PROVODJENJE AMANDMANA XXVII
DO LII NA USTAV SR HRVATSKE, iS PRIJEDLOGOM USTAVNOG
ZAKONA
Predsjednik je konstatirao da su zastupnici Prijedlog
za donošenje ustavnog zakona s Prijedlogom zakona, kojeg je podni
jelo Izvršno viječe Sabora, primili na sjednici. Predsjednik je,
takodjer, podsjetio zastupnike da su obrazloženje za donošenje
ovog zakona saslušali prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice.

(*j

Mišljenje Sabora SR Hrvatske upučeno je predsjednici Saveznog viječa
Skupštine SFRJ pod brojan, 6301-90-1 od 2. srpnja 1990. godine kao i
uvodno obrazloženje potpredsjednika Sabora Vladimira šeksa na zajedni
čkoj sjednici viječa Sabora,povodom davanja mišljenja Sabora o Nacrtu
amandmana na Ustav SFRJ, kojeg je Sabor prihvatio kao sastavni dio svog
mišljenja.
A/T t O 1 4 b n -i O
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Viječe je, bez rasprave, većinom glasova, donijelo
Ustavni zakon za izmjenu i dopunu Ustavnog zakona za provodjenje Amandmana XXVII do LIT na Ustav SR Hrvatske.

4. točka, - IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA I
POKRAJINA SKUPŠTINE SERJ O USAGLAŠAVANJU NACRTA
ZAKONA 0 GARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZNICE :IZDANE
U 1990. GODINI RADI SANACIJE BANAKA

Zastupnici su poštom primili:
- Izvještaj što ga je Delegacija uputila. Saboru radi.
zauzimanja stavova za nastavak usuglašavanja ovog akta,
- osnovni akt Iz siječnja 1990. godine sa zaključci
ma Sabora iz travnja 1990. godine,
- stavove Saveznog Izvršnog vijeća u odnosu na primjeđ
be 1 prijedloge skupština republika i autonomnih pokrajina,
mišljenje Izvršnog vijeća Sabora i
- izvještaj Grupe zastupnika za razmatranje akata
Skupštine SFRJ, koja je podržala ranije usvojene stavove Sabora
u odnosu na ovaj akt.
Istovjetno mišljenje zauzelo je i Izvršno vijeće
Sabora.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova, na temelju
prijedloga. Grupe zastupnika, za razmatranje akata Skupštine SFRJ,
donijelo slijedeće

Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Izvještaj Delegacije Sabora SR Hrvatske
u Vijeću republika 1 pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije o usugla
šavanj'u Nacrta zakona o garanciji Federacije za obveznice izdane
u 1990. godini radi sanacije banaka /AS-1004/1/ i odobrava dosadaš
nj i rad Delegacije na usuglašavanju Nacrta ovog zakona.
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2. Zadužuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske da u
toku usaglašavanja stavova republika i pokrajina i nadalje zas
tupa stavove Sabora SR Hrvatske utvrdjene 25. travnja 1990. go
dine, povodom razmatranja Izvještaja Delegacije o 54. sjednici
Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije.
5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
RATIFIKACIJI MEMORANDUMA 0 SUGLASNOSTI IZMEDJU
SFR JUGOSLAVIJE I REPUBLIKE ITALIJE POTPISANOG 29.
SIJEČNJA 1988. GODINE S IZMJENAMA I DOPUNAMA MEMO
RANDUMA POSTIGNUTOG RAZMJENOM PISAMA OD 23. LIPNJA
1988. GODINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, mi
šljenje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za
.razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Na Prijedlog zakona ni Izvršno vijeće Sabora ni Gru
pa zastupnika nisu imali primjedbi.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo slije
deću
O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o ratifikaciji Memoranduma o suglasnosti izmedju SFR Jugoslavije i Republike Italija potpisanog 29. siječ
nja 1988. s izmjenama i dopunama Memoranduma postignutim razmje
nom pisama od 23. lipnja 1988. godine (AS-1101/1).
6. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 GARANCI
JI IZMEDJU SFR JUGOSLAVIJE I MEDJUNAROĐNE BANKE ZA
OBNOVU I RAZVOJ ZA DRUGI ZAJAM ZA STRUKTURNO PRILAGODJAVANJE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, a na
sjednici mišljenje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zas
tupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Na prijedlog Grupe zastupnika za razmatranje akata
Skupštine SFRJ, Vijeće je jednoglasno, bez rasprave donijelo sli
jedeću
O D L U K U
Daje se suglasnost na Prijedlog zakona o ratifikaci
ji Sporazuma o garanciji izmedju Socijalističke Federativne Re
publike Jugoslavije i Medjunarodne banke za obnovu i razvoj za
Drugi zajam za strukturno prilagodjavanje broj 3187 YU (AS-1138/1)

7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EVROPSKOG SPORAZUMA
0 PRODUŽAVANJU STIPENDIRANJA STUDENATA KOJI STU
DIRAJU U INOZEMSTVU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i oči
tovanje Iz.vršnog vijeća Sabora, a na sjednici izvještaj Grupe
zastupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, na prijedlog Grupe zastupnika za razmat
ranje akata Skupštine SFRJ, jednoglasno, bez rasprave, utvrdilo
M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Evrops
kog sporazuma o produžavanju stipendiranja studenata koji studi
raju u inozemstvu (AS-1121/1).
8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 ZAŠTITI
EVROPSKOG ARHITEKTONSKOG BLAGA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, miš
ljenje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za
razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je, na prijedlog Grupe zastupnika za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ, jednoglasno, bez rasprave, utvrdilo
M I Š L J E N J E
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji konve
ncije o zaštiti evropskog arhitektonskog blaga (AS-1119/1).
2. Sabor SR Hrvatske smatra, da je za raspravu o medjunarođnim dokumentima koji podlijeću ratifikaciji, ubuduće po
trebno dostaviti pored teksta prijevoda na hrvatski književni
jezik i tekst dokumenta u izvorniku na stranom jez iku.
9. točka - NACRT ZAKONA 0 SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
STOPANSKE BANKE A.D. SKOPJE, KAO GARANTA PO VI ZAJMU
OD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA DJELOMIČNO FINANCI
RANJE IZGRADNJE POJEDINIH DIONICA AUTOCESTE BRATSTVA
I JEDINSTVA S PRIKLJUČNIM CESTAMA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišlje
nje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za raz
matranje akata Skupštine SFRJ.
Izvršno vijeće Sabora i Grupa zastupnika nisu imali
primj edbi.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo
slijedeći
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Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za
obveze Stopanske banke a.d. Skopje, kao garanta po VI zajmu od
Evropske investicione banke za djelomično financiranje izgrad
nje pojedinih dionica Autoceste bratstva i jedinstva s priklju
čnim cestama (AS-1126/1), Sabor SR Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vi
jeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u smi
slu Amandmana XL točke 5. stavka 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u
ime Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zako
na u cjelini.
10. točka - NACRT ZAKONA 0 SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB, KAO GARANTA PO VI
ZAJMU OD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA DJELOMIČNO
FINANCIRANJE IZGRADNJE POJEDINIH DIONICA AUTOCESTE
BRATSTVA I JEDINSTVA S PRIKLJUČNIM CESTAMA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, očitova
nje Izvršnog vijeća Sabora (koje na Nacrt zakona nije imalo pri
mjedaba) , te izvještaj Grupe zastupnika za razmatranje akata Sku
pštine SFRJ.
^ijeće je jednoglasno, bez rasprave, a na prijedlog
Grupe zastupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za
obveze Privredne banke d.d. Zagreb, kao garanta po VI zajmu od
Evropske investicione banke za djelomično financiranje izgrad
nje pojedinih dionica Autoceste bratstva i jedinstva s priklju
čnim cestama /AS-1128/1) Sabor SR Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vi
jeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u smis
lu Amandmana XL točke 5. stavka 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u
ime Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zakona
u cjelini.
11. točka - NACRT ZAKONA 0 SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
STOPANSKE BANKE A.D. SKOPJE KAO GARANTA PO II ZAJMU
OD EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA FINANCIRANJE MO
DERNIZACIJE MAGISTRALNOG ŽELJEZNIČKOG PRAVCA JESENICE/SEŽANA-GEVGELIJA/ĐIMITROVGRAD
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišlje
nje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za raz
matranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, a na prijedlog
Grupe zastupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za ob
veze Stopanske banke a.d. Skopje, kao garanta po II zajmu od Ev
ropske investicione banke za financiranje modernizacije magistra
lnog željezničkog pravca Jesenice /Sežana-Gevgelija/ Đimitrovgrad
(AS-1127/1), Sabor SR Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vije
ću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije, da u smislu
Amandmana XL točke 5. stavka 2. Na Ustav SFR Jugoslavije, u ime
Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zakona u cje
lini^
12. točka - NACRT ZAKONA 0 SUPERGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
LJUBLJANSKE BANKE D.D. KAO GARANTA PO VI ZAJMU OD
EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA DJELOMIČNO FINANCI
RANJE IZGRADNJE POJEDINIH DIONICA AUTOCESTE BRATSTVA
I JEDINSTVA S PRIKLJUČNIM CESTAMA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišljenje
Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za razmat
ranje akata Skupštine SFRJ.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, a na prijedlog
Grupe zastupnika na razmatranje akata Skupštine SFRJ, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o supergaranciji Federacije za ob
veze Ljubljanske banke d.d. kao garanta po VI zajmu od Evropske
investicione banke za djelomično financiranje izgradnje pojedinih
dionica Autoceste bratstva i jedinstva s priključnim cestama
(AS-1129/1) Sabor SR Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vije
ću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u smislu
Amandmana XL točke 5. stavka 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u ime
Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zakona u
cjelini.
13. točka - NACRT ZAKONA 0 GARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE FONDA
ZA OBVEZE FONDA ZA FINANCIRANJE POVEĆANJA ZAPOSLENOSTI
U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM I IZRAZITO EMIGRACIONIM PO
DRUČJIMA S.FR JUGOSLAVIJE PO ZAJMU OD FONDA ZA REINTE
GRACIJU EVROPSKOG SAVJETA
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišljenje
Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za raZtiatranje akata Skupštine SFRJ.

Na prijedlog Grupe zastupnika za razmatranje akata
Skupštine SFRJ Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o garanciji Federacije za obveze
Fonda za financiranje povećanja zaposlenosti u nedovoljno razvi
jenim i izrazito emigracionim područjima SFR Jugoslavije po zaj
mu od Fonda za reintegraciju Evropskog savjeta (AS-1125/1) Sabor
SR Hrvatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vije
ću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u smislu
Amandmana XL točke 5. stavka 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u ime
Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zakona u
cjelini.
14. točka - NACRT ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 UDRUŽIVA
NJU U PRIVREDNU KOMORU JUGOSLAVIJE
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišljenje
Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za razmatra
nje akata Skupštine SFRJ.
Izvršno vijeće Sabora i Grupa zastupnika nisu imali
primjedaba na Nacrt zakona.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo slije
deći
Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o prestanku važenja Zakona o udru
živanju u Privrednu komoru Jugoslavije (AS-1105/1) Sabor SR Hr
vatske nema primjedbi.
2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora SR Hrvatske u Vije
ću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u smislu
Amandmana XL točke 5. stavka 2. na Ustav SFR Jugoslavije, u ime
Sabora SR Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog ovog zakona u cje
lini .
15. točka - NACRT ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 SREDSTVIMA FONDA FEDE
RACIJE ZA KREDITIRANJE BRŽEG RAZVOJA PRIVREDNO NEDO
VOLJNO RAZVIJENIH REPUBLIKA I AUTONOMNIH POKRAJINA
OD 1986. do 1990. GODINE
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona. Na sjedni
ci su zastupnici primili mišljenje Izvršnog vijeća Sabora s pri
mjedbama na Nacrt zakona ® prijedlogom da, ukoliko se u postupku
usaglašavanja stavova skupština republika i autonomnih pokrajina
ne prihvate primjedbe Sabora, Sabor uskrati suglasnost na Prijed
log zakona.
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Zastupnici su na sjednici takodjer primili izvješ
taj Grupe zastupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Na prijedlog Grupe zastupnika za, razmatranje akata
Skupštine SFRJ, Vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo
slijedeće
Z A K L J U Č K E

((
*
)
**

16. točka - NACRT ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA 0 OPOREZI
VANJU PROIZVODA I USLUGA U PROMETU
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišlje
nje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za raz
matranje akata Skupštine SFRJ.
Grupa zastupnika podržavajući stavove Izvršnog vijeća
Sabora, predlaže da se ne prihvati izmjena i dopuna Zakona iz raz
loga koji su sadržani u mišljenju Izvršnog vijeća Sabora i u iz
vještaju Grupe zastupnika.
Vijeće je većinom glasova, bez rasprave, donijelo
z a k l j u č a k

i

**\

' 1

(*) Zaključci Sabora SR Hrvatske upućeni su Predsjedniku Vije
ća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije i Dele
gaciji Sabora SR Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina
Skupštine SFR Jugoslavije. Oba zaključka (pod brojem
61-90-4353 od 28. lipnja 1990. godine) priložena su zapis
niku i čine njegov sastavni dio.
(**) Zaključak Sabora SR Hrvatske upućen je aktom pod brojem
61-90-4414 predsjedniku Vijeća republika i pokrajina
Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak je priložen zapisni
ku i čini njegov sastavni dio.
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17. točka - NACRT ZAKONA O POSEBNOM SAVEZNOM POREZU NA PROMET
PROIZVODA I USLUGA ZA FINANCIRANJE JUGOSLAVENSKE
NARODNE ARMIJE U 1990. GODINI
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, mišlje
nje Izvrsnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za razma
tranje akata Skupštine SFRJ.
Izvršno vijeće Sabora i Grupa zastupnika predloži
li su da se ne prihvati Nacrt zakona.
U raspravi su sudjelovali: Berislav Ličina, Joško
Zavoreo, Vladimir Šeks i Jure Šonje.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova donijelo
slij edeći
Z A K L J U Č A K
18. točka ,- PRIJEDLOG ZAKONA 0 OBAVEZNOM UDRUŽIVANJU PODUZEĆA
KOJA ČINE JEDINSTVENI TEHNOLOŠKI SISTEM U ZAJEDNICE
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a na
sjednici mišljenje Izvršnog vijeća Sabora i Grupe zastupnika za
razmatranje akata Skupštine SFRJ s prijedlogom da se uskrati su
glasnost na Prijedlog ovog zakona.
Vijeće je većinom glasova, bez rasprave donijelo
slijedeću
O D L U K U
Ne daje se suglasnost na Prijedlog zakona o oba
veznom udruživanju poduzeća koja čine jedinstveni tehnološki sis
tem u zajednice (AS-912/1) u cjelini.
Obrazloženje:
- Ustavom SFR Jugoslavije je odredjeno da oblik
povezivanja organizacija udruženog rada u oblasti elektroprivrede
željezničkog i PTT prometa jesu zajednice koje se formiraju za
sistem kao cjelinu na razini Jugoslavije, a da se saveznim zako
nom uređjuju uvjeti i način obaveznog udruživanja poduzeća u ovim
djelatnostima u zajednice,kao i osnove funkcioniranja tih zajed
nica .
Opseg zakonskog uređjivanja obaveznog udruživanja
u zajednice u skladu je s Amandmanom XI točkom 6. na Ustav SFR
Jugoslavije. Osim obaveznog udruživanja, regulirani su uvjeti i
subjekti udruživanja, način udruživanja, osnove funkcioniranja za
jednica i odnos zajednice i organa Federacije.
- Zakonom o poduzećima utvrdjeno je da društvenopolitičke zajednice mogu osnivati "javna poduzeća" u oblasti elek
troprivrede, PTT i željezničkog prometa.*
)
*) Zaključak Sabora SR Hrvatske upućen je aktom pod brojem
6L>-90-4354 od 28. lipnja 1990. godine predsjedniku Vijeća
republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije. Zaključak
je priložen zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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Uvjeti za osnivanje i poslovanje "javnih podu
zeća" pobliže se utvrdjuju aktom o osnivanju.
- U SR Hrvatskoj u toku je procedura izrade i
donošenja republičkih zakona o osnivanju "javnog poduzeća" za
oblast željezničkog prometa i elektroprivrede, čime bi se ove
infrastrukturne djelatnosti reorganizirale na potpuno novim
osnovama.
Postupak reorganizacije u toku je i u oblasti
PTT prometa u SR Hrvatskoj .
Nakon utvrdjivanja novog modela organiziranja na
vedenih infrastrukturnih djelatnosti u SR Hrvatskoj, bit će
moguće utvrditi tehničko-tehnološko povezivanje na nivou SFR
Jugoslavije u skladu s interesima Republike. Tek tada će biti
moguće zauzeti konačne stavove u odnosu na predložena rješenja
iz Prijedloga ovog zakona.
Naime, pojedine odredbe Prijedloga ovog zakona
znače zadržavanje donošenja zajedničkih planova u velikim siste
mima, na način koji je suprotan stavovima izraženim na Nacrt
amandmana na -Ust av--SiPRJ,— kojinrar je jpređlo ženo đaseT ne donose’
zajednički planovi odnosno planiranje uopće na dosadašnji način
u ovim velikim tehnološkim sistemima. Zajedničke planove tj.
njihov sadržaj i način donošenja trebali bi zamijeniti zajednič
ki elementi za uskladjivanje razvoja koji će biti rezultat za
jedničkog interesa za racionalnim funkcioniranjem ovih sistema
na ekonomskim- principima.
Ostvarivanje tehničkog jedinstva procesa rada i
efikasno funkcioniranje sistema su jedini sadržaji koji bi se
trebali realizirati u zajednicama. Zajednička izgradnja kao ov
laštenje ovih zajednica znači preuzimanje odredjenih prava ovih
organizacija, s obzirom da zajednica nije privredno pravni sub
jekt i nema svojih sredstava za izgradnju.
19. točka - NACRT ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 FINANCIRANJU
FEDERACIJE
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, miš
ljenje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zastupnika za
razmatranje akata Skupštine SFRJ.
U odnosu na Nacrt zakona predložena je "uvjetna
suglasnost" odnosno ovlaštenje Delegaciji na davanje suglasnos
ti na Prijedlog zakona, ako u postupku usaglašavanja ovog akta
bude prihvaćena dopuna člana 72a.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno ,đoni jelo
slijedeći
*)
Z A K L J U Č A K
'

*1

i 3
Zaključak Sabora SR Hrvatske upućen je aktom pod brojem
61-90-4837 od 28. lipnja 1990. godine predsjedniku Vijeća
republika i pokrajina Skupštine SFRJ. Zaključak je priložen
zapisniku i čini njegov sastavni dio.
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20. točka - NACRT ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU UKUPNOG IZNOSA SREDSTAVA
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA PRIBAVLJANJA SLUŽBENIH ZGRADA
I STANOVA ZA POTREBE DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PRED
STAVNIŠTAVA SFRJ U INOZEMSTVU OD 1990. DO 1994GGODINE
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona, a na
sjednici mišljenje Izvršnog vijeća Sabora i izvještaj Grupe zas
tupnika za razmatranje akata Skupštine SFRJ.
Na prijedlog Grupe zastupnika za razmatranje akata
Skupštine SFRJ Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno, donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
Sabor SR Hrvatske nije suglasan sa Nacrtom zakona
0 utvrdjivanju ukupnog iznosa sredstava za financiranje Programa
pribavljanja službenih zgrada i stanova za potrebe diplomatskih
1 konzularnih predstavništava SFR Jugoslavije u inozemstvu od
1990. do 1994. godine (AS-1148/lj.
Obrazloženje:
Sabor SR Hrvatske smatra da nema osnova za donoše
nje predloženog Nacrta zakona, budući da se njime predvidjaju
nesigurni izvori sredstava za financiranje spomenutih namjena i
unaprijed se stvaraju obveze za savezni budžet. Evidentno je da
ove potrebe, kao i ostale, treba rješavati u okviru cjelovite po
litike potrošnje na saveznoj razini tj . u okviru ukupnog obujma
rashoda saveznog budžeta i utvrdjenih prioriteta.
Sabor SR Hrvatske takodjer ocjenjuje nužnim, da se
prije svega utvrdi i razmotri Program pribavljanja službenih zg
rada i stanova za potrebe diplomatskih i konzularnih predstavni
štava SFR Jugoslavije u inozemstvu od 1990. do 1994. godine, u
suradnji sa mjerodavnim republičkim i pokrajinskim organima. U
tom slučaju, bilo bi moguće razmotriti modalitete za financiranje
navedenog "Programa", kao i obujam potrebnih sredstava.
21. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 0
NEPOSREDNIM POREZIMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona.
Na sjednici su zastupnici primili mišljenje Preds
jedništva Sabora kojim se podržava donošenje ovog, kao i ostalih
zakona što ih predlaže Izvršno vijeće Sabora, po hitnom postupku.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama Zakona o neposrednim porezima u tekstu kako ga je
predložilo Izvršno vijeće Sabora (aktom pod brojem 5030108-90-10
od 20. lipnja 1990. godine).

22. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0
POLITIČKIM ORGANIZACIJAMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici mišljenje Preds
jedništva Sabora.
Predsjednik je konstatirao da su zastupnici pri
likom utvrdjivanja dnevnog reda upoznati s razlozima za donoše
nje zakona i sa sadržajem zakona.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova usvoji
lo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjenama Zakona o političkim organizacijama u tekstu kako ga
je predložilo Izvršno vijeće Sabora svojim aktom pod brojem
5030115-90-4 od 19. lipnja 1990 . godine.
23. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O NA
ČINU RASPODJELE IMOVINE I O STATUSU RADNIKA REGIO
NALNIH ZAJEDNICA OPĆINA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona s Prijedlogom zakona, a na sjednici mišljenje Preds
jedništva Sabora.
Vijeće je, bez rasprave, većinom glasova usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA
o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika
regionalnih zajednica općina u tekstu kako ga je predložilo Iz
vršno vijeće Sabora svojim aktom pod brojem 5030115-90-1 od 19.
lipnja 1990. godine.
24. točka - INICIJATIVA ZASTUPNIKA MARKOVIĆ dr ZVONIMIRA ZA DO
NOŠENJE ZAKONA 0 PRIVREMENIM MJERAMA DRUŠTVENE ZAŠ
TITE SAMOUPRAVNIH PRAVA I DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA
Predsjednik je podsjetio članove Vijeća da se pri
likom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice, zastupnik Marković dr
Zvonimir složio da se o podnesenom Prijedlogu za donošenje ovog
zakona raspravi kao o Inicijativi za donošenje zakona.
U raspravi je zastupnik Mato Arlović zatražio po
jašnjenje o članu Poslovnika Sdbora koji se u ovom slučaju treba
primijeniti radi omogućavanja što hitnijeg donošenja ovog Zakona
Predstavnici Izvršnog vijeća Sabora, Zvonimir Med
vedović i Marijan Prus, upoznali su Vijeće da je formirana Međuresorska radna grupa koja će koordinirati aktivnosti oko donoše
nja zakona.
Vijeće je, nakon rasprave, jednoglasno donijelo
slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Inicijativa zastupnika Marković dr
Zvonimira za donošenje Zakona o privremenim mjerama društvene
zaštite samoupravnih prava i društvenog vlasništva.
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2. Zadužuje se Izvršno viječe Sabora da pripremi i
Saboru SR Hrvatske podnese prijedlog novog zakona kojim bi se,
osim prijedloga obuhvaćenih inicijativom, odredile i ostale mje
re koje bi trebalo poduzimati u oblasti društvene zaštite samoup
ravnih prava i društvenog vlasništva.
25. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PREMIJAMA ZA PŠENICU
I ULJANU REPICU RODA 1990. GODINE S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su Prijedlog za donošenje
s Prijedlogom zakona primili na sjednici.
U raspravi je zastupnik Mat© Arloviđ
jašnjenje odredbe 'člana 9.zakona^ koje je dao Joško
predstavnik predlagača.
Nakon rasprave Viječe je jednoglasno

ovog zakona
zatražio po
Zavoreo,
usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine u tek
stu kako ga je predložilo Izvršno vijeće Sabora svojim aktom
pod brojem 5030116-90-1 od 22. lipnja 1990. godine.
Vijeće je, tim povodom preporučilo da Republički
komitet za poljoprivredu i šumarstvo dade tumačenje člana 9. ka
ko bi se osigurala njegova ispravna primjena te time omogućila
isplata punog iznosa pravnim i fizičkim osobama koje proizvode
pšenicu i uljanu repicu na teritoriju Republike, uz obavezu da
otkupljivah tih proizvoda može podnijeti zahtjev za isplatu
premija u roku od 60 dana od dana isplate premije.
26. 'točka - PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA SR HRVATSKE ZA
1990. GODINU
Zastupnici su prijedlog izmjena i dopuna Budžeta
SR Hrvatske primili na sjednici.
Predsjednik je upoznao Vijeće da Izvršno vijeće
Sabora predlaže izmjene i dopune Budžeta radi osiguranja sreds
tava za premiranje pšenice i uljane repice te sredstava za za
konom preuzete obveze Republike za osiguranje osobnih dohodaka
nerasporedjenih radnika službi regionalnih zajednica općina.
Sredstva za ove namjene podmirit će se na osnovi
postojećeg instrumentarija bez povećanja opterećenja privrede i
stanovništva.
S obzirom da Vijeće u ovom sazivu prvi puta ras
pravlja o republičkom budžetu predsjednik je podsjetio na odredbe
Poslovnika Sabora kojima je odredjen postupak za donošenje ovog
akta.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno usvojilo
Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta SR Hrvatske za 1990. godinu
u tekstu kako ga je predložilo Izvršno vijeće Sabora (aktom broj
5030108-90-14 od 22. lipnja 1990. godine).
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27. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOJ RADIO
TELEVIZIJI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Prijedlog za donošenje zakona s Prijedlogom zakona
zastupnici su primili na sjednici.
Dopunsko uvodno obrazloženje dao je Milovan šibi,
član Izvršnog vijeća Sabora.
Na Prijedlog zakona
amandmane su podnijeli Izvrš
no vijeće Sabora i zastupnici Društveno-političkog vijeća Jovo
Opačić, Mato Arlović, Nikola Visković i Željko Mažar.
U raspravi o Prijedlogu zakona i podnesenim amandma
nima sudjelovali su zastupnici: Jovo Opačić, Željko Mažar, Stevan
Cupač, mr Mato Arlović, dr Nikola Visković, Vladimir Šeks, Šonje
Jure, dr Zvonimir Medvedović, Milovan Šibi i dr Ivan Valent.
Vijeće je prihvatilo amandmane Izvršnog vijeća Sa
bora i to:
1. "Iza članka 10. Prijedloga zakona dodaje se novi
članak 10a. koji glasi:
Članak 10a.
Informativni, kulturni, obrazovni i zabavijački sa
držaji treba da budu ravnomjerno zastupljeni u programima Hrvatskog
radija i Hrvatske televizije."
2. "U odredbi članka 13. točka 8. Prijedloga zakona
riječi "Izvršnom vijeću Sabora" zamjenjuju se riječima "Saboru So
cijalističke Republike Hrvatske".
Vijeće nije prihvatilo slijedeće amandmane, što su
ih podnijeli zastupnici u Vijeću i to:
- Naziv zakona treba glasiti "Prijedlog zakona o
Radio-televiziji Socijalističke Republike Hrvatske".
(predlagač: mr Mato Arlović),
- U nazivu zakona i u odgovarajućim članovima potreb
no je riječi "Hrvatska radio-televizija" zamijeniti riječima "Radio
televizija Hrvatske".
(predlagač: Jovo Opačić),
- U tekstu zakona potrebno je definirati Sabor kao
osnivača Radio-televizije, te sukladno prijedlogu u zakonu izvrši
ti odgovarajuće dopune.
(predlagač: Željko Mažar),
- U članu 4. stav 2. brisati kao suvišan.
(predlagač: dr Nikola Visković),
- U članu 4. stavu 2. riječi "tri" zamjenjuje se
riječju "dva".
(predlagač: Željko Mažar),
- U članu 12. riječi "razmjerno stranačkoj strukturi"
zamjeniti riječima "po jedan predstavnik iz svake stranke" ili
alternativno "paritetno obzirom na stranačku strukturu Sabora".
(predlagač: dr Nikola Visković),
- U članu 12. riječ "razmjerno" zamijeniti riječju
"proporcionalno".
(predlagač: Željko Mažar),
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- U članu 13. točka 6. riječi "te odgovornih uredni
ka" brisati.
(predlagač: Željko Mažar),
- Član 14. brisati.
(predlagač: dr Nikola Viskoviđ),
- U stavu 1. člana 14. alineja 1. riječi "Izvršno
viječe Sabora" zamijeniti riječima "Sabor Socijalističke Republike
Hrvatske".
(predlagač: mr Mato Arlovio),
- U članu 14. riječi "Izvršno viječe Sabora" zamjenju
ju se riječima "Sabor SR Hrvatske".
(predlagač: Željko Mažar),
- U članu 20. stavu 4. riječi "Izvršno viječe Sabora"
zamjenjuje se riječima "Sabor SR Hrvatske".
- U članu 23. stav 2. riječi "te odgovorne urednike"
brišu se.
- U članu 29. iza riječi "donosi" stavlja se zarez
i dodaje slijedeči tekst: "a na prijedlog Izvršnog viječa Sabora,
Sabor SR Hrvatske."
- U članu 32. riječi "te odgovorne urednike" treba
brisati.
- U članu 33. riječ "danom" zamjenjuje se riječima
"osam dana nakon objave".
(predlagač: Željko Mažar),
Viječe je, nakon rasprave, večinom glasova USVOJILO
PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ RADIO-TELEVIZIJI, zajedno s prihvaće
nim amandmanima.(*)
28. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU GARANCIJE SOCIJALISTIČKE
REPUBLIKE HRVATSKE PRIVREDNOJ BANCI ZAGREB D.D. PO
UGOVORU 0 ZAJMU IZMEDJU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE
LUXEMBOURG I REPUBLIČKE SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE
ZA CESTE HRVATSKE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog Odluke.
Predsjednik je podsjetio Vijeće da je Izvršno vijeće
Sabora uputilo Prijedlog ove odluke u vezi s donošenjem saveznog
zakona o supergaranciji federacije za obveze ove Banke, kako bi
se sredstva zajma Evropske investicijske banke čim prije stavila
na raspolaganje Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici za
ceste Hrvatske.
Predsjednik je, takodjer, podsjetio Vijeće da je
Predsjedništvo Sabora svojim mišljenjem na sjednici od 26. lipnja
1990. godine podržalo da se spomenuta Odluka donese po hitnom po
stupku.
Vijeće je, bez rasprave, jednoglasno donijelo
Prema dogovoru ova točka dnevnog reda razmotrena je drugog
dana zasjedanja Vijeća.
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O D L U K U
o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj
banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmeđju Evropske investicij
ske banke Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajednice
za ceste Hrvatske u tekstu kako ga je predložilo Izvršno viječe
Sabora svojim aktom pod brojem 5030108-90-2 od 20. lipnja 1990.
godine
29. točka - IZVJEŠTAJ MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA 0 PRESTANKU MANDATA ZASTUPNICIMA U VIJEĆU
KOJIMA ZBOG IZBORA NA DRUGE FUNKCIJE PRESTAJE MANDAT
ZASTUPNIKA
Zastupnici su Izvještaj Mandatno-imunitetske komisi
je primili na sjednici.
Predsjednik je podsjetio zastupnike, da je kod tro
jice zastupnika Društveno-političkog vijeća gospode dr Franje Tuđ
mana, predsjednika Predsjedništva Republike, Josipa Manolića, pot
predsjednika Predsjedništva Republike i Stjepana Mesića, predsjed
nika Izvršnog vijeća Sabora njihovim izborom na ove visoke funkcije
nastupila
Ustavom odredjena okolnost, radi kojih im prestaje
mandat zastupnika.
Vijeće je jednoglasno, bez rasprave prihvatilo

I Z V J E Š T A J
Mandatno-imunitetske komisije, o čemu će se obavijestiti predsjed
nik Sabora, radi raspisivanja dopunskih izbora u izbornim jedini
cama, u kojima su izabrani ovi zastupnici.
30. točka - IZBOR ČLANOVA VIJEĆA U RADNA TIJELA SABORA
Prijedlog odluke Komisije za izbor i imenovanja Sabo
ra zastupnici su primili na sjednici. Predsjednik je podsjetio da
se prilikom predlaganja sastava pojedinih radnih tijela vodilo
računa o izraženim željama zastupnika i ravnomjernoj zastupljeno
sti u odnosu na stranačku pripadnost zastupnika.
Komisija za izbor i imenovanje pripremila je prijed
log za izbor članova slijedećih radnih tijela:
- Komisije za ustavna pitanja
- Komisije za Poslovnik Sabora
- Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ
- Komisije za društveni nadzor i predstavke
- Komisije za kontrolu zakonitosti rada Službe držav
ne sigurnosti
- Odbor za budžet i financije
- Odbor za unutrašnju politiku i narodnu obranu
- Odbor za ekonomsku politiku i razvoj
- Odbor za vanjsku politiku
- Odbor za pitanja političkog sistema
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- Odbor za socijalnu politiku i zdravstvo
- Odbor za pravosuđje i upravu
- Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu
U raspravi su sudjelovali Željko Mažar i Ivan Milas.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Sabora
objasnio je zastupnicima da su u sastavu pojedinih radnih tijela
moguće i kasnije korekture, jer će prijedlog pojedinog zastupnika
koji nadje zamjenu u nekom radnom tijelu, Komisija za izbor i ime
novanja razmotriti poštujući sve zadane kriterije o broju članova
radnog tijela iz pojedinog vijeća i stranačkoj pripadnosti zastup
nika.
Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova prihvatilo

O D L U K U
o izboru i imenovanju članova radnih tijela Sabora SR Hrvatske u
tekstu kako ga je predložila Komisija za izbor i imenovanja Sabora
SR Hrvatske, svojim aktom pod brojem: 6306-90-0004 od 27. lipnja
1990. godine.

31. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA
PROSVJETNOG SAVJETA HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže da
se na ovu dužnost imenuje dr Mirna Flfigl, sveučilišni profesor na
Farmaceutsko-biokemijskom i Prirođoslovno-matematskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Vijeće je jednoglasno, sukladno navedenom prijedlogu,
imenovalo s 1. srpnja 1990. godine dr MIRNU FLOGL za zamjenika pred
sjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske.
32. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA VRHOVNOG
SUDA HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predlaže raz
rješenje mr Milojka Vučkovića dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske
radi njegovog izbora u Predsjedništvo SR Hrvatske.
Prijedlog odluke obrazložio je predsjednik Komisije
za izbor i imenovanja, zastupnik Ivan Milas.
Vijeće je jednoglasno, na osnovi prijedloga Komisije
za izbor i imenovanja, razriješilo, danom donošenja odluke, mr
MILOJKA VUČKOVIĆA dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske.
33. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA PRIVREDNOG
SUDA HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se nave-
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djelatnosti, razriješi mr Josip Kos.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovaj prijedlog i
razriješilo dužnosti suca Privrednog suda Hrvatske mr JOSIPA KOSA,
danom 31. kolovoza 1990. godine.
34. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUDA VARAŽDIN
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se, radi
odlaska u mirovinu, dužnosti suca Okružnog suda Varaždin razriješi
Stjepan Šemper.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
s danom 30. lipnja 1990. godine razriješilo STJEPANA ŠEMPERA dužno
sti suca Okružnog suda Varaždin.
35. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽNOG
SUDA ZADAR
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se, radi
obavljanja odvjetničke djelatnosti, dužnosti suca razriješi mr
Šime Pavlović.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
razriješilo dužnosti suca Okružnog suda Zadar mr ŠIMU PAVLOVIĆA,
danom 31. srpnja 1990. godine.
36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA
OPĆINSKOG SUDA DONJI MIHOLJAC
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se ove
dužnosti razriješi Teodora Ham, na vlastiti zahtjev, radi odlaska
u mirovinu.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
razriješilo dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac,
TEODORU HAM, danom 31. srpnja 1990. godine.
37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OPĆINSKOG
SUDA ORAHOVICA
Zastupnici su Prijedlog odluke primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se dužno
sti suca u Općinskom sudu Orahovica razriješi Josip Juvančić zbog
odlaska na drugu dužnost.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
razriješilo dužnosti suca Općinskog suda Orahovica JOSIPA JUVANČIĆA,
danom donošenja odluke.
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38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OPĆINSKOG SUDA
PULA
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom, kao
i ispravak o datumu razrješenja.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se dužno
sti suca Općinskog suda Pula, radi obavljanja odvjetničke djelatno
sti, razriješi Boris Mođrušan s danom 31. srpnja 1990. godine, a ne
s 30. lipnja kako je to prvobitno navedeno.
Viječe je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
razriješilo dužnosti suca Općinskog suda Pula BORISA MODRUŠANA, da
nom 31. srpnja 1990. godine.
39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ŠEST SUDACA
OPĆINSKOG SUDA ZAGREB
Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se u Op
ćinskom sudu Zagreb, razriješi dužnosti šest sudaca radi njihovog
izbora za suce viših sudova.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog odluke i
razriješilo dužnosti suca Općinskog suda Zagreb s danom 30. rujna
1990. godine: KARMEN BLAGOJEVIĆ, NADU KRALJIĆ, BISERKU PAVIČIĆ,
LJERKU ŠMIT-PRIMORAC i MARINU UNGER-JURANIĆ, a VLATKU POTOČNJAKRADEJ danom donošenja odluke.
40. točka

- PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU DIREKTORA
REPUBLIČKE DIREKCIJE ZA ROBNE REZERVE

Prijedlog odluke zastupnici su primili poštom.
Komisija za izbor i imenovanje predlaže da se duž
nosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve razriješi
Milojko Gvozđić, a na tu funkciju imenuje mr Ante Grubišić.
Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Komisije
za izbor i imenovanja i razriješilo dužnosti direktora Republičke
direkcije za robne rezerve MILOJKA GVOZDIĆA, a na tu dužnost imeno
valo mr ANTU GRUBIŠIĆA.

Time je dovršeno razmatranje akata po dnevnom redu
sjednice.
Sjednica Vijeća zaključena je drugog dana zasjedanja
u 18,05 sati. (*]

Sjednica Vijeća zaključena je prvog dana zasjedanja u 19,00 sa
ti.
ZA JTAJNIŠj
Dana Pa

Jatu'

PREDSJEDNIK VIJEĆA
\\

