
S A B O R
REPUBLIKE HRVATSKE 
Društveno-političko vijeće

- ZASTUPNICIMA DRUŠTVENO-POLITIČKOG 
VIJEĆA SABORA

Predmet: Zapisnik 6. sjednice Društveno^
političkog vijeća Sabora, održane 
8. i 9. studenoga 1990. godine

Sjednicu Vijeća otvorio je 8. studenoga u 14,30 sati 
predsjednik Vijeća Ivan Veklć, koji je sjednici i predsjedavao 
prvi i drugi dan zasjedanja.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da su izostanak 
sa sjednice 8. studenoga 1990. ispričali Zastupnici Darko Čargo- 
nja, Luciano Sušanj, Ivan Šorić i Boško Šiljeg, a za 9. stude
noga 1990. osim navedenih zastupnika i dr Igor Štoković.

Vijeće je primilo na znanje obavijest zastupnika 
o njihovoj spriječenosti da prisustvuju sjednici.

0 razlozima spriječenosti da prisustvuju sjednici 
Vijeća, prema evidenciji koja se vodi u Tajništvu Vijeća, nisu 
obavijestili zastupnici: Džodan Petar, Djodan dr šime,
Opačić Jovo i žagar mr Miljenko za obadva dana zasjedanja, za
stupnik Račan Ivica za prvi dan zasjedanja, a zastupnici 
Grabovac Viktor, Stojanović Milan i Visković dr Nikola za drugi 
dan zasjedanja Vijeća.

Predsjednik je utvrdio da sjednici obadva dana pri
sustvuje većina članova Vijeća te da Vijeće može donositi pra
vovaljane odluke.

-k k k k k

Vijeće je, zatim, bez rasprave i bez primjedbi, us
vojilo zapisnik 5. sjednice Vijeća, održane 5. listopada 1990. 
godine.

k k k k k

Sjednica je 9. studenoga započela u 9 sati.
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I ODGOVORI NA ZASTUPNIČKA PITANJA

Vijeće je najprije razmotrilo one odgovore na za
stupnička pitanja koji su trebali biti dostavljeni do prošle sje
dnice Vijeća.

1) Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je
odgovor na zastupničko pitanje KLARIĆ ANTE i VESELICA dr VLADIMI
RA u svezi s izdavanjem dozvola za nošenje oružja.

Odgovor je zastupnicima upućen poštom.
Zastupnici su bili relativno zadovoljni dobivenim od

govorom.
2) Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva dostavilo 

je odgovor zastupniku EREŠ DRAGI glede otkupne cijene mlijeka.
Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom, 

već je postavio dopunsko pitanje o mjerama koje će poduzeti Vlada 
Republike Hrvatske glede pravovremenog odredjivanja otkupnih ci
jena kao i ukupnog planiranja poljoprivredne proizvodnje.

3) Predsjednik Vijeća je informirao zastupnike
da je Ministarstvo pravosuđja i uprave dostavilo odgovor na pi
tanje zastupnika VASILJEVTĆ JANKA glede prostornog i kadrovskog 
osposobljavanja Okružnog privrednog suda u Zagrebu.

S obzirom da zastupnik VASILJEVIĆ JANKO nije pri
sustvovao sjednici s dobivenim odgovorom naknadno će se oči
tovati .

Nakon toga o dobivenim odgovorima očitovali su se 
zastupnici koji su na prošloj sjednici zatražili da se o odgovo
rima na svoja zastupnička pitanja očituju na ovoj sjednici ili 
nisu bili prisutni dijelu sjednice u kojem se provodio postupak 
u svezi sa zastupničkim pitanjima.

1) Zastupnik SUŠANJ LUCIANO nije se mogao očitovati 
o odgovoru što ga je dobio na svoje zastupničko pitanje u vezi sa 
zaštitom Bakarskog zaljeva, jer nije prisustvovao sjednici 
Vijeća.

2) Zastupnik MEZGA IVAN izjavio je da je zadovoljan 
dobivenim odgovorima na slijedeća zastupnička pitanja:

a) glede izrade zakona kojim bi se izjednačio dru
štveni i privatni sektor uismislu izdvajanja za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje,

b) o mogućnostima posjete Pape Ivana Pavla II Hrvat
skoj te

c) u svezi s problemom nedostajanja putnih putovnica 
u nadležnom organu općine Čakovec.
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3) Zastupnik .. VIDMAROVIĆ DJURO izjavio je da je 
vrlo zadovoljan odgovorom što ga je primio na zastupničko pi
tanje o zaštiti sliva rijeke Lonje.

4) Predsjednik je obavijestio Vijeće da je zastupnik 
SIMO RAJIĆ primio odgovor na zastupničko pitanje u vezi sa stra
načkim organiziranjem po mjestu rada i s tim u svezi utjecajem na 
kađrovšku i poslovnu politiku u poduzećima. Kao odgovor 
zastupniku je upućen tekst Obvezatne upute za rad i postupanje 
organa i službi općina.

Zastupnik SIMO RAJIĆ nije prisustvovao dijelu sjed
nice u kojem je proveden postupak u vezi sa zastupničkim pita
njima te će se o dobivenom odgovoru naknadno očitovati.

5) U svezi s dobivenim odgovorom na zastupničko 
pitanje o mjerama koje će poduzeti Vlada Republike Hrvatske za 
stimuliranje zapošljavanja u maloj privredi kao i o mjerama
u vezi s denacionalizacijom zemljišta i zgrada, zastupnik PANJAN 
DJURO izjavio je da je zadovoljan prvim odgovorom.

U svezi s odgovorom na drugo pitanje zastupnik 
PANJAN DJURO je u raspravi iznio niz prijedloga o pristupu 
razrješavanja problema denacionalizacije zemljišta i zgrada.

6) S odgovorom na dopunsko pitanje o mogućnostima 
donošenja zakona o zabrani loženja vatre na otvorenom u ljetnim 
mjesecimaazastupnik JANKO VASILJEVIĆ nije se mogao očitovati, 
jer nije prisustvovao sjednici Vijeća.

7) Zastupnik VRUĆINA FRANJO izjavio je da je zado
voljan dobivenim odgovorom na postavljeno dopunsko pitanje 
glede postupka stranih ulaganja.

Nakon toga Vijeće je provelo postupak glede zastup
ničkih pitanja, koja su postavljena na prošloj sjednici Vijeća.

1) Na zastupničko pitanje MARIJE BAJT u svezi s do
nošenjem Zakona o bibliotečnoj djelatnosti te financiranjem te 
djelatnosti na razini Republike odgovor je dostavilo Ministar
stvo prosvjete i kulture.

Zastupnica je zadovoljna dobivenim odgovorom ali ne 
i stanjem u bibliotečnoj djelatnosti, napose na području općine 
Slavonska Požega s čim u svezi će ubuduće neposredno kontakti
rati s nadležnim ministarstvom.

2) Ministarstvo prosvjete i kulture dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje VIDMAROVIĆ DJURE U svezi s kori
štenjem Hrvatskog učiteljskog doma u Crikvenici.

Zastupnik nije bio zadovoljan dobivenim odgovorom 
već je postavio dopunska pitanja glede odredjivanja vlasnika 
ovog objekta.
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3) Ministarstvo pravosudja i uprave odgovorilo 
je na pitanje zastupnika LAGKOVIĆ IVANA (da li su na zakonu 
osnovane odluke pojedinih općina na temelju kojih su iz služ
benih prostorija uklonjeni portreti Josipa Broza Tita, te 
što će Vlada poduzeti da se poštuju postojeći zakonski propi
si) , a zastupnik je izjavio da je tim odgovorom u suštini 
zadovoljan.

4) Ministarstvo pravosudja i uprave dostavilo je 
odgovor na zastupničko pitanje VRUĆINA FRANJE u svezi s dono
šenjem zakona o državnim i vjerskim praznicima.

Zastupnik je s dobivenim odgovorom zadovoljan s tim 
da je ukazano na potrebu da se navedeni zakon predloži u što 
kraćem roku.

5) Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredje- 
nja i graditeljstva dostavilo je odgovor na zastupničko pitanje 
dr NIKOLE VISKOVIĆA o pravnoj i stvarnoj zaštiti Velebita,
a zastupnik je izjavio da je s dobivenim odgovorom zadovoljan.

6) Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske odgo
vorilo je na zastupničko pitanje dr NIKOLE VISKOVIĆA o tome 
kada će se konstituirati vijeća Hrvatske radio-televizije i 
Hrvatskog radija.

Zastupnik je izjavio da je zadovoljan odgovorom 
s tim da se navedena vijeća konstituiraju u što kraćem roku.

7) Administrativna komisija Sabora dostavila je 
odgovor na zastupničko pitanje dr VLADIMIRA VESELICE o načinu 
na koji se formiraju i isplaćuju osobni dohoci funkcionara na 
razini Sabora odnosno temeljem kojih su propisa ranije povećani 
osobni dohoci.

Zastupnik nije bio zadovoljan odgovorom već je 
postavio dopunsko pitanje, kojim je zatražio podatke glede 
povećanja tih dohodaka.

8) Ministarstvo zdravstva odgovorilo je na zastup
ničko pitanje HRANJEC IVANA glede mogućnosti uskladjivanja 
stručnog zvanja "sanitarnog inspektora" i "sanitarnog tehničara" 
odnosno osiobadjanja obveze ponovnog polaganja stručnog ispita 
za osobe koje su ga položile prije 1982. godine po tada važećim 
propisima.

Zastupnik je izjavio da je zadovoljan dobivenim 
odgovorom, ali je izrazio zabrinutost glede stanja u ovoj 
oblasti.

9) Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske dostavilo 
je odgovor na pitanje dr VLADIMIRA VESELICE o razlozima radi 
kojih nisu raspisani izbori za zastupnike u Društveno-političkom 
vijeću Sabora, a zastupnik je iznio svoj stav o potrebi dopunskih 
izbora.



10) Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske dosta
vilo je odgovor na zastupničko pitanje ŽELJKA MAŽARA da li 
postoji mogućnost da se pri Saboru osnuje Odbor za ljudska pra
va i, istovremeno uputilo Prijedlog odluke o osnivanju Odbora 
Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih prava.

Zastupnik je izjavio da je odgovorom zadovoljan.
11) Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor 

na zastupničko pitanje LACKOVIĆ IVANA u svezi s rasterećenjem 
privrede, koji je zastupnik primio na sjednici.

Zastupnik je izjavio da će se o odgovoru očitovati 
na narednoj sjednici Vijeća.

12) Predsjednik je obavijestio Vijeće da je zastup
nik HRANJEC IVAN temeljem člana 261, stavka 2. Poslovnika Sabora 
postavio zastupničko pitanje slijedećeg sadržaja: "Kakvo je 
mišljenje Vlade Republike Hrvatske prema Zakonu o samodoprinosu, 
da li će se institut samodoprinosa održati ili se, pak, planira 
neko drugo rješenje?"

Vlada Republike Hrvatske dostavila je odgovor, a 
zastupnik je izjavio da je njime zadovoljan.

Predsjednik je obavijestio Vijeće da je Ministar
stvo prosvjete i kulture putilo prijedlog za odgodu roka za 
dostavu odgovora na zastupničko pitanje VASILJEVIĆ JANKA u 
svezi s nacionalnom pripadnošću studenata koji su ove godine upi
sani na fakultete sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo obrazla
že razloge radi kojih nije moglo pripremiti odgovor te najavlju
je da će odgovor dostaviti za narednu sjednicu.

Predsjednik je na kraju obavijestio da nadležni 
organi nisu dostavili odgovore na zastupnička pitanja postav
ljena na prošloj sjednici Vijeća i to:

1. VASILJEVIĆ JANKA u svezi s dopunom geološke 
karte Hrvatske,

2. ERLIĆ BOŽE u svezi s rokom za donošenje Zakona 
o nacionalnim parkovima, te

3. LACKOVIĆ IVANA u svezi s mogućnostima odgode 
primjene kolektivnih ugovora.
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II NOVA ZASTUPNIČKA PITANJA

1. Zastupnik VLADIMIR ŠEKS postavio je zastupničko 
pitanje glede materijalnog obeštećenja političkih zatvorenika.

2. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko 
pitanje glede točnih podataka o tzv. nacionalnim i zaslužnim 
mirovinama kcjje se financiraju iz sredstava Budžeta Republike 
Hrvatske.

3. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko 
pitanje koliko doušnika Službe državne sigurnosti još uvijek 
prima paušal od 800 dinara mjesečno i koliki je ukupni iznos 
tog paušala.

4. Zastupnik PETAR ŠALE postavio je zastupničko 
pitanje glede aktivnosti Vlade Republike Hrvatske radi utvrdji- 
vanja vlasničkog statusa dijela Javnog poduzeća INA na području 
Reptiblike Srbije i zaštite te imovine.

5. Zastupnik ŽELJKO MAŽAR postavio je zastupničko 
pitanje o stvarnoj veličini četničkih jedinica na području 
Velebita i o poduzetim i namjeravanim aktivnostima u cilju 
sprečavanja njihovog djelovanja.

6. Zastupnik JOSO PAVIČIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede utvrdjivanja podataka o zaprečavanju cestovnog 
i željezničkog prometa u Republici Hrvatskoj.

7. Zastupnica MARIJA BAJT postavilo je zastupničko 
pitanje: da li je i koje mjere od strane Vlade Republike Hrvat
ske, te kada, namjeravaju poduzeti prema drvnoj industriji u 
cilju omogućavanja normalnog poslovanja i održavanja postojećeg 
nivoa izvoza, kako bi se stvorili preduvjeti za poslovanje bez 
gubitaka.

8. Zastupnik VICE VUKOJEVIĆ postavio je zastup
ničko pitanje glede nestanka prehrambenih proizvoda iz repub
ličkih robnih rezervi.

9. Zastupnici DELFINA ARAPOVIČ i đr NIKOLA VISKOVIĆ 
postavili su zastupničko pitanje glede rada Termoelektrane 
Plomin 2, a napose o izgradnji postrojenja za odsumporavanje.

TO. Zastupnik DRAGO EKEŠ postavio je zastupničko 
pitanje glede promjene financijskih propisa u cilju izmjene 
redoslijeda naplate potraživanja za otkup poljoprivrednih 
proizvoda.
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11;, Zastupnik dr NIKOLA VISKOVIĆ postavio je zastupa 
ničko pitanje glede informacije o prisluškivanju građjana.

12. Zastupnik mr tlUO LAIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede mjera za zaštitu voda od zagađjivanja na slivnom 
području rijeke Kupe i njenih pritoka te postojanja međjurepu-r 
bličkih dogovora koji bi regulirali ovo pitanje.

13, Zastupnik mr M U O  LAIĆ postavio je zastupničko 
pitanje glede mogućnosti osnivanja Komisije stručnjaka koja
bi meritorno utvrdila naučnu i povijesnu vrijednost izdanih 
publikacija a naročito zbornika Historijskog arhiva u Karlom 
vcu.

14, Zastupnik ANTE ROJE postavio je zastupničko 
pitanje glede mjera koje Vlada Republike Hrvatske kani poduv 
zeti na polju promjene sadašnjih negativnih kretanja u 
gospodarstvu, a posebno na zaštiti pretežnih izvoznika,

15, Zastupnik đr VLADIMIR VESELICA postavio je 
zastupničko pitanje glede načina I kriterija na temelju kojih 
se odredjeni prostori dodjeljuju strankama nakorištenje odnosno 
daju u zakup.

16, Zastupnik đr VLADIMIR VESELICA postavio je 
zastupničko pitanje glede službene forme i oblike hrvatske 
zastave s povijesnim grbom,

17, Zastupnik dr STJEPAN BLAŽINKOV postavio je 
zastupničko pitanje glede početka izlaženja novog političko- 
-informacijskog dnevnog lista u Hrvatskoj,

18, Zastupnik MARTIN SAGNER postavio je zastupničko 
pitanje glede iznalaženja mogućnosti da se povećanje mirovina 
ne utvrdjuje za sve korisnike linearno, bez obzira na iznos 
mirovine.

19. Zastupnik ĐJURO VIDMAROVIĆ postavio je zastupnik 
čko pitanje glede sadržaja rada i kontrole rada radne organizacije 
koja upravlja Spomen-rpodručjem Jasenovac.

20. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko 
pitanje o mogućnostima da djeca koja žive u mjestima sa većin- 
skim stanovništvom srpske nacionalnosti od prvog razreda osmogov 
dišnje škole uče latinično pismo.

21. Zastupnik DRAGO KRPINA postavio je zastupničko 
pitanje glede načina na koji se vrši odabir hrvatskih učitelja 
i nastavnika koji u inozemstvu rade u hrvatskim školama.
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22, Zastupnik FRANJO VRUĆINA postavio je zastupr 
ničko pitanje glede utvrdjivanja visine štete nastale ukida
njem hiđrorente, prema odredbama Zakona o elektroprivredi, 
kao i naknade štete društveno-polltičkim zajednicama na 
čijem području se nalaze elektroenergetski objekti,

23, Zastupnik ALOJZ PUBIEi postavio je zastupničko 
pitanje glede mogućnosti sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske 
u rješavanju problema Izgradnje javnih graža u Zagrebu,

24, Zastupnik JURE ŠONJE postavio je, povodom 
rasprave o Prijedlogu zakona o ratifikaciji sporazuma o 
utvrdjivanju visine nove tranše izmeđju Saveznog Izvršnog 
vijeća Skupštine SFRJ i Fonda evropskog savjeta za reintegra- 
čiju, zastupničko pitanje glede zapošljavanja naših radnika
u poduzećima u Republici Hrvatskoj po osnovi korištenja sred
stava iz inozemnih zajmova.

25, Zastupnica PELFINA ARAPOVIĆ postavila je 
zastupničko pitanje glede primjene mjera sigurnosti i pre
gledavanja zastupnika prilikom ulaza u prostorije Sabora 
Republike Hrvatske.

Predsjednik Sabora, đr ŽARKO DQMLJAN usmeno 
je dao odgovor na to pitanje.

Zastupnica je dobivenim odgovorom bila zado
voljna .

k k k k k

U dijelu sjednice Vijeća u kojem je proveden por 
stupak u svezi zastupničkih pitanja zastupnik IVAN LUČEV 
podnio je prijedlog da se, ubuduće, svi materijali za sjednice, 
koji se zastupnicima upućuju poštom ili, pak, dijele na sjed
nici, označavaju brojčano, a radi lakšeg snalaženja za
stupnika.

k k k k k



9

Prilikont u t v. r d j i. v a n j a d. n e . v n o g 
r e d a  sjednice predsjednik- Vijeća je konstatirao da je u po
zivu za sjednicu prijedlog dnevnog reda sadržavao- je 16 točaka, 
a da je u prečišćenom prijedlogu dnevnog reda unesen 21 prijed
log za dopunu.

Predsjednik Vijeda je, takodjer, upoznao zastupni
ke da su s dnevnog reda skinute točke:. Prijedlog za donošenje 
zakona o povjeravanju poslova iz- nadležnosti Republike Gradskoj 
zajednici i Statut javnog poduzeća Nacionalni park "Kornati", a 
o razlozima skidanja s dnevnog reda zastupnici su obaviješteni 
u napomeni uz. prečišćeni prijedlog dnevnog reda.

I - Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po 
hitnom postupku razmotre slijedeći zakonski akti:-

1. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama zakona 
o unutrašnjim poslovima s Prijedlogom zakona,

2. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o općenarodnoj obrani s Prijedlogom zakona,

3. Prijedlog za, donošenje, zakona o izmjenama i do
punama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta s 
prijedlogom zakona,

4. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o usmjerenom obrazovanju s Prijedlogom zakona,

5« Prijedlog-za donošenje-Zakona o osnivanju jav
nog poduzeća "Narodne novine", s. Prijedlogom zakona,

6. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zako
na o elektroprivredi s Prijedlogom zakona,

7, Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o 
provođjenju popisa stanovništva., domaćinstva, stanova i poljo
privrednih gospodarstava u 1991. godini s Prijedlogom, zakona,

8.. Prijedlog za, donošenje Zakona o prestanku važe
nja Zakona o financiranju Saveza udruženja boraca narođnoosio- 
bodilačkog rata Hrvatske s. Prijedlogom, zakona,

9.. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o Agenciji. SR Hrvatske za restrukturiranje i raz
voj s Prijedlogom zakona.,

10, Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i do
punama Zakona o upravi- s. Pri jedlogom. zakona,

11, Prijedlog za donošenje zakona ° izmjenama Zako
na o pomilovanju s. Prijedlogom zakona,

1.2, Prijedlog za donosenje zakona, o izmjenama i do
punama .Zakona 0 prekršajima, protiv javnog reda, i mira s Prijed
logom. zakona,

13, Pri jedio.g-za, donošenje zakona, o izmjenama-Zakona 
o matičnim knjigama, s. prijedlogom.-zakona,

14. Prijedlog za. donošenje zakona o izmjenama Zakona 
o osobnom imenu s Prijedlogom zakona*

15, Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona
0 ovjeravanju potpisa, rukopisa i. prijepisa s' Prijedlogom zakona
1

1 6 . prijedlog za donošenje Zakona o fondovima za kul
turu s Prijedlogom- zakona..
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Predsjednik Vijeća upoznao je zastupnike s odred
bama Poslovnika Sabora po kojima se Viječe treba većinom glaso
va ukupnog broja zastupnika izjasniti da li prihvaća raspravu
0 navedenim zakonskim aktima po hitnom postupku.

Vijeće je većinom glasova "za" s jednim glasom "pro
tiv" i tri "uzdržana" glasa prihvatilo ovu dopunu dnevnog reda
1 prijedlog da se navedeni akti razmatraju po hitnom postupku.

II - Predsjedništvo Sabora Republike Hrvatske pred
ložilo je da se dnevni red dopuni raspravom o Prijedlogu odluke 
o osnivanju Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih 
prava.
reda.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnevnog

III - Delegacija Sabora u Vijeću republika i pok
rajina Skupštine SFRJ predložila je da se na ovoj sjednici Vi
jeća raspravi Izvještaj delegacije Sabora u Vijeću republika 
i pokrajina Skupštine SFRJ o 59. sjednici Vijeća republika i po
krajina Skupštine SFRJ održanoj 18. listopada 1990. godine.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo ovu dopunu dnev
nog reda.

IV - Iz Skupštine SFRJ upućena su tri zakonska pri
jedloga, koje su zastupnici primili poštom, i to:

1. Prijedlog zakona o ratifikaciji Odluke Savjeta 
EFTA-e broj 2. o formiranju EFTA razvojnog fonda za Jugoslavi
ju sa Statutom Fonda,

2. Prijedlog zakona o ratifikaciji Protokola o prav
noj sposobnosti i privi legijama i. imunitetima evropskog udruže
nja slobodne trgovine i

3. Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije Uje
dinjenih naroda o pravima djeteta..

Vijeće je jednoglasno usvojilo ovu dopunu dnevnog
reda.

V - Komisija Sabora za izbor i imenovanja podnije
la je 11 prijedloga odluka koje su zastupnici primili na sjed
nici s tim da se uvrste u dnevni red, i to:

- Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika guverne
ra Narodne banke Hrvatske,

- Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta Na
rodne banke Hrvatske i njihovih zamjenika,

- Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i 
članova Upravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara 
na sreću,

- Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog 
suda Hrvatske,

- Prijedlog odlukd o izboru predsjednika Općinskog 
suda Metković,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjeni
ka Javnog pravobranioca Republike Hrvatske,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Ok
ružnog privrednog suda u Bjelovaru,

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Ok
ružnog suda u Splitu,
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- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva su
ca Općinskog suda u Zagrebu;

- Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Os
novnog suda udruženog rada u Osijeku, sa svojstvom radnika u 
sudu,

- Prijedlog odluke o izboru suca Općinskog suda
u Zlataru.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo da se dnevni credo 
dopuni prijedlozima navedenih odluka.

Vijeće je, zatim, jednoglasno utvrdilo slijedeći

D N E V N I  R E D :
1. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o unutraš

njim poslovima s Prijedlogom zakona,
2. Prijeđlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o općenarodnoj obrani s Prijedlogom zakona,
3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako

na o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta s Prijed
logom zakona,

4. Prijedlog za donošenje Zakona o osnovnom školstvu,
5. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako

na o usmjerenom obrazovanju s Prijedlogom zakona,
6. Prijedlog za donošenje Zakona o osnivanju Javnog poduzeća 

"Narodne novine", s Prijedlogom zakona,
7. Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 

1990. godinu,
8. Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o dopunskim 

sredstvima općinama za 1990. godinu i razlici dopunskih 
sredstava po konačnom obračunu za 1989. godinu s Prijedlo
gom zakona,

9. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o elektro
privredi s Prijedlogom zakona,

10. Prijedlog za donošenje zakona o dopuni Zakona o provodjenju 
popisa stanovništva, domaćinstava, stanova i poljoprivrednih 
gospodarstava u 1991. godini s Prijedlogom zakona,

11. Prijedlog za donošenje zakona o prestanku važenja Zakona o 
financiranju Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog 
rata Hrvatske s Prijedlogom zakona,

12. Prijedlog za donošenje Zakona o porezu na promet nekretnina,
13. Prijedlog odluke o davanju garancije Republike Hrvatske po 

Ugovoru o zajmu Medjunarodne banke za obnovu i razvoj koji 
će koristiti Republička samoupravna interesna zajedhica za 
ceste Hrvatske,

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o utvrdjivanju koeficije
nata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili 
imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike 
Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske,

15. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Agenciji SR Hrvatske za restrukturiranje i razvoj s Pri
jedlogom zakona,

16. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o upravi s Prijedlogom zakona,
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17. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o pomilo
vanju s Prijedlogom zakona,

18. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zako
na o prekršajima protiv javnog reda i mira s Prijedlogom 
zakona,

19. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o matičnim 
knjigama s Prijedlogom zakona,

20. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o osobnom 
imenu s Prijedlogom zakona,

21. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama Zakona o ovjera
vanju potpisa, rukopisa i prijepisa s Prijedlogom zakona,

22. Prijedlog za donošenje Zakona o fondovima za kulturu s Pri
jedlogom zakona,

23. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnoj 
inspekciji,

24. Prijedlog odluke o osnivanju Odbora Sabora Republike Hrvat
ske za zaštitu ljudskih prava,

25. Izvješće o provodjenju Zaključaka Sabora Republike Hrvatske 
o sigurnosti u prometu i Operativnog plana Vlade Republike 
Hrvatske o provodjenju mjera za poboljšanje sigurnosti u 
prometu u prvoj polovici 1990. godine,

26. Izvješća Zakonodavno-pravne komisije Sabora o;
a) Odluci Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-302-87 od 28. 

svibnja 1990. kojom se utvrđjuje da odredba člana 35. sta
va 2. točke 6. Krivičnog zakona Republike Hrvatske nije
u skladu s Ustavom Republike Hrvatske,

b) Odluci Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-368/90 od 17. sr
pnja 1990. kojom se utvrđjuje da odredba člana 36, u di
jelu koji se odnosi na moralno-političku podobnost, i 
odredba člana 46. stava 1. točke 5. Zakona o sudovima ud
ruženog rada nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske,

c) Odluci Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-285/89 od 25. srp
nja 1990. godine kojim se utvrđjuje da odredbu člana 13. 
stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 4. Zakona o 
tržnoj inspekciji nisu u skladu s Ustavom Republike Hr
vatske,

d) Odluci Ustavnog suda Hrvatske broje U/I-299/89 od 20. srp
nja 1990. kojom se utvrđjuje da odredbe člana 14. stava.
1. i člana 18. Zakona o društvenom pravobraniocu samoup
ravljanja nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske,

27. Izvještaj Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina 
Skupštine SFRJ o 59. sjednici Vijeća republika i pokrajina 
održanoj 18.10.1990.godine,
- Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pokriću te
čajnih razlika po odredjenim inozemnim kreditima,

28. Naci't zakona o garanciji federacije za obveze EFTA razvoj
nog fonda za Jugoslaviju (AS-1217),

29. Prijedlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o međju- 
narođnim posljedicama oduzimanja prava na vožnju motornog 
vozila (AS-1216),

30. Prijedlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o utvrdjivanju vi
sine nove tranše zajma izmedju Saveznog izvršnog vijeća 
Skupštine SFR Jugoslavije i Fonda Evropskog savjeta za rein
tegraciju (AS-1218),
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31. Prijedlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o nad
zoru nad uvjetno osuđjenim. ili- uvjetno oslobodjenim oso
bama (AS-1219), _

32. Prijedlog zakona o ratifikaciji Odluke Savjeta EFTA-e broj 
2.o formiranju EFTA razvojnog fonda za Jugoslaviju sa 
Statutom. Fonda,

33. > Prijedlog zakona o ratifikaciji Protokola o pravnoj sposob
nosti i privilegij ama i imunitetima Evropskog udruženja 
slobodne trgovine (AS-1235),

34. Prijedlog zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih na
roda o pravima djeteta (AS-1220),

35. Prijedlog dogovora o izmjeni Dogovora o usklađjivanju os
nova politike oporezivanja mjeničnih kredita i o izdavanju 
i puštanju u tečaj jedinstvenih mjeničnih blanketa,

36. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika guvernera Narodne 
banke Hrvatske,

37. Prijedlog odluke o imenovanju članova Savjeta Narodne banke 
Hrvatske i njihovih zamjenika,

38. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Up
ravnog odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću,

39. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Hrvat
ske,

40. Prijedlog odluke o izboru predsjednika Općinskog suda Met
ković,

41. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti zamjenika Javnog 
pravobranioca Republike Hrvatske,

42. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog pri
vrednog suda u Bjelovaru,

43. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda 
u Splitu,

44. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti dva suca Općinskog 
suda u Zagrebu,

4f. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca Osnovnog suda 
udruženog rada u Osijeku, sa svojstvom radnika u sudu,

46. Prijedlog odluke o iztoru suca Općinskog suda u Zlataru.

Prije prelaska na raspravu o pojedinim točkama 
dnevnog reda Vijeće je odredilo članove zajedničkih komisija 
za usuglašavanje akata, koji su na dnevnom, redu sjednice.

U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vi
jeća Sabora o aktima iz- oblasti društvenih djelatnosti (točke 
3,4,5. i 22.) Vijeće je odredilo zastupnike;

Bajt Mariju,
Tapalavić Milana i
Mesić Ivana.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova vi

jeća Sabora o aktima iz- oblasti gospodarstvenih odnosa kao i 
financijskih dokumenata (točke 6,7,8,9,11,12,13. i 15.) Vijeće 
je odredilo zastupnike?



Gazi Ivicu,
Arloviđ Matu i 
Turic Gordanu.
U Zajedničku komisiju z.a usaglašavanje stavova 

vijeća Sabora o aktima iz: oblasti pravosuđja i uprave (točke 
10,16,17,18,19,20,21 i 23.) Vijeće je odredilo zastupnike:

Panj an Djuru,
Rajić Simu i 
Klarić Antu.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova 

vijeća Sabora o prijedlozima akata o unutarnjim poslovima i 
općenarodnoj obrani (točke 1. i 2.) Vijeće je odredilo zastup
nike:

Bobetko Ivana,
Vukojević Vicu i 
Ličina Berislava.
U Zajedničku komisiju za usaglašavanje stavova 

vijeća Sabora o aktima iznadležnosti Skupštine SFRJ (točke 
27. do 34.) Vijeće je odredilo zastupnike;

Šale Petra,
Veselica Vladimira i 
Lacković Ivana.

1. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE. ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 
O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici, su poštom, primili Prijedlog za donoše
nje Z-akona i amandman Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici 
izvješće Odbora za unutrašnju politiku i narodnu obranu i iz
vješće Zakonodavno-pravne komisije Sabora.

Predsjednik: je upozorio Vijeće da je iz materija
la vidljivo da se izmjenama zakona vrši terminološko usklađji- 
vanje s amandmanima na Ustav Republike Hrvatske I organizacij
sko uskiadjivanje sa Zakonom o ustrojstvu republičke uprave.

Zastupnik Mato Arlović, izvjestitelj Zakonodavno- 
pravne komisije obrazložio je amandmane. Zakonodavno-pravne ko
misije..

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandmane Zako
nodavno-pravne komisije, i to;

Naziv zakona mijenja se i glasi;
"Zakon o izmjenama zakona o unutarnjim poslovima
— U članu 3. Prijedloga zakona riječ "putnice" 

zamjenjuje se rječju "putovnice".
Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo aman

dman Vlade Republike Hrvatske;
- Iza člana 9. Prijedloga zakona dodaju se člano

vi 9a. i 9b. koji glase;
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"Član 9a.
U članu 21. u stavu 1,2,3. i 4. člana 22. u stavu 

1, 2. i 3. članu 23, članu 24.- u stavu 1 1 4 ,  članu 85. u sta
vu 2. članu 86. u stavu 2. i članu 111. riječi "sekretarijati 
za unutrašnje poslove" u odgovaraj učim padežima u jednini od
nosno množini, zamjenjuju se riječima "policijske uprave" u 
odgovarajućim padežima u jednini odnosno množini.

Član 9b.
U članu 24. u stavu 1. 12. riječi "stanica jav

ne sigurnosti" zamjenjuju se riječima "policijska stanica".
Stav 3. člana 24. briše se.
Nakon toga, Vijeće je, s jednim uzdržanim glasom

usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima u tekstu u kojem ga 
je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030107 
-90-5781-3 Klasa 200-01/89-01/04 od 17. listopada 1990. godi
ne) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

2. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA. O OPĆENARODNOJ OBRANI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 

zakona i amandman Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici aman
dmane grupe zastupnika (Iz. Đruštveno-političkog vijeća zastup
nik Šimunić Marijan), izvješće Odbora za unutrašnju politiku i 
narodnu obranu i izvješće Zakonodavno-pravne komisije, te iz- 
jašnjenje Vlade o amandmanima.

Predsjednik je objasnio da se predloženim izmjena
ma i dopunama uskladjuje s amandmanima na Ustav Republike Hr
vatske, brišu se odredbe ideološkog značaja, ukidaju komiteti, 
smanjuje se doprinos za izgradnju skloništa, pojednostavljuje 
se postupak planiranja u ovoj oblasti, naglašava odgovornost 
Teritorijalne obrane Vrhovništva Republike i uređjuju druga pi
tanja od značaja.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo slijedeći aman
dman Vlade Republike Hrvatske;.

- U članu 27. točki 6. Zakona brišu se riječi "pro
vodi smjernice skupština društveno-političkih zajednica" i
zarez: .

Vijeće je, takodjer, većinom glasova, prihvatilo 
amandman grupe zastupnika, koji. je prihvatila Vlada, a koji gla
si :

- u članu 37.; iza riječi "mobilizacije" dodaju se 
riječi. "Teritorijalne obrane".

Vijeće nije prihvatilo; amandman grupe zastupnika 
da se iza člana 45. dodaju novi- članovi, 45a. i 45.b.

Nakon toga., Vijeće je, većinom glasova, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

o izmjenama i dopunama Zakona o općenarodnoj obrani' u tekstu
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u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030114-90-6088-3 Klasa 804-01/90-01/04 od 17. listo
pada 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
3. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNA

MA ZAKONA O DRUŠTVENOJ BRIZI 0 DJECI PREDŠKOLSKOG 
UZRASTA S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom- primili Prijedlog za donoše

nje zakona, a na sjednici izvješće Odbora za obrazovanje, zna
nost i kulturu, izvješće Odbora za socijalnu politiku i zdrav
stvo, izvješće Zakonodavno-prav ne komisije, amandman zastupni
ka Šimunić Marijana, Markač Alojza i Turić Gorđane, te izjaš- 
njenje Vlade Republike Hrvatske o podnijetim amandmanima i aman
dmane Vlade.

U raspravi o amandmanima na Prijedlog zakona su
djelovali su zastupnici: Marija Bajt, Alojz Markač, Gordana Tu
rić, Ivan Hranjec.

Izjašnjenje Vlade Republike Hrvatske obrazložile 
su Rasima Kaić i Mira Kunstek, predstavnici Ministarstva za 
prosvjetu i kulturu.

Vijeće je prihvatilo slijedeće amandmane na tekst 
Prijedloga zakona:

- Na član 1.
U članu 1. stav 2. mijenja se i glasi:
"Društvena briga o djeci predškolskog uzrasta 

polazi od prava djeteta na sadržaje i .aktivnosti koji se ost
varuju različitim oblicima njege, odgoja i zaštite djece a pro
vode se putem.; - društveno organiziranog predškolskog odgoja i 
obrazovanj a

- specifičnih oblika i sadržaja materinstva, zd
ravstvene i socijalne zaštite od prenatalne dojenačke dobi do 
polaska u osnovnu školu."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.
- Na član 4.
U stavu 2. članu 4. ispred zagrade dodaje se tek

st koji glasi;;
- izdvajaju se na račun općinskog odnosno grads

kog fonda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta", a os
tali tekst briše se.

- Na član 8.
U članu 14. iza alineje 2. dodaje se nova ali

neja koja glasi;
"- odredj enim oblicima zaštite materinstva i preh

rane dojenčadi."
U članu 14. alineja 2. briše se.
- Na član 15 .
U članu 26. stavu 1. ispred riječi "Potrebe" stav

lja se riječ "Prava" i zarez.
U stavu 2, točka 3. mijenja se i glasi:
"normativi zdravstvene zaštite i prehrane djece 

predškolskog izrasta."



U točki. 5, riječ "ili."- zapigenjuje se. riječju "i” ,
U točki-' H v  briše 'se riječ "program" a riječi " 

"organizacija i. institucija"' stavljaj u se u odgovara juči padež, 
iza točke 11, dodaje se nova točka 12., koja glasim 

programi, odgoja i obrazovanja djece predško Ir
skog uzrasta u inozemstvu na hrvatskom: jeziku,"

—. Nd, član 17,
U Članu"28,~u stavu 1., brišu se riječi "i. dozna--

V || . .  ..cu^u".
U stavu 2., brojka, "11"zamjenjuje se brojkom. "12",
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- Na član 18.
U članu 18. stav 1, mijenja se i glasi;- 
"U skladu s osnovama Standarda društvene brige o 

djeci. Ministarstvo prosvjete i. kulture utvrđjuje politiku i 
programe razvoja društvene brige; o djeci predškolske dobi, te 
se brine o primjeni osnova standarda dtuštvene brige q djeci., ” 

U stavu i, 2. t 3., ispred, riječi "potreba" stav
lja se riječ "prava" i dodaje zarez..

- Na. član 30
U stavu 2, člana 56, riječi "izvršno viječe đ.ruš~ 

tvenopolitičke zajednice" - zamjenjuju se s riječima "rukovodi
telj općinskog odnosno gradskog organa uprave, nadležnog za po&- 
love obrazovanja" .

- Na član 31,
Clan 57 , mijenj a. se i glasi;-
"Fondovi predškolskog odgoja imaju direktore.
Direktori. Republičkog fonda na. prijedlog ministra, 

prosvjete i. kulture imenuje ČVlada Republike Hrvatske „
Direktor s.e‘imenuje na .četiri godine,
Direktora općinskog odnosno gradskog fonda predškol

skog odgoja, na prijedlog rukovoditelja apčinskog odnosno grads
kog organa uprave nadležnog- sa, poslove obrazovanja Imenuje Iz
vršno viječe društveno-politička zajednice.

glasi;- 
ja",

- Na_čian 40,,
U stavu 1, člana 7.7, dodaju se alineja 4, koja 
"~ se utvrđjuje nova mreža predškolskih organized

- Na član 43, ...
U članu 411/ člana 80, v mijenja se I glasi m 
"U predškolskoj organizaciji osniva se savjet kao 

organ upravljanja radom, i poslovan -jeli predškolske organizacije. 
Savjet, predškolske, organizacije čine predstavnici 

radnika predškolske, organizacije, te predstavnici osnivača u 
skladu s aktom̂ . u osnivanju, predstavnici skupštine opčine na 
području koje, je sjedište predškolske organizacije ako skupšti
na opčine nije. osnivač i- predstavnici" roditelja (u đaljnjem- 
tekstu;- — predstavnici, društvene zajednice i roditelja} ,

Predstavnici društveno-zaj'ednicd. i roditelja u sav
jetu predškolske organizacije sudjeluju u odlučivanju o poslovima



18

predškolske organizacije koji su od posebnog društvenog inte
resa kao i o imenovanju i razrj ešavanju ravnatelja.

Poslovi od posebnog društvenog interesa odredju- 
ju se Statutom- predškolske organizacije, u skladu s uputstvom. 
Ministarstva prosvjete i kulture.

U članu 81. u stavu 3. brišu se riječi "uz pret
hodnu suglasnost skupštine opčine na čijem je području središ
te predškolske organizacije".

U stavu 4. briše se rečenica "Savjet ima ravnate
lja".

U stavu 5. briše se rečenica; "Nakon isteka manda 
ta ista osoba može biti imenovana na istu funkciju."

Stav 6. mijenja se i glasi-; Ako savjet ne imenuje 
odnosno ne razriješi ravnatelja na način i po postupku utvrdje 
nom u stavu 2. člana 80. i stavu 3. i 4. ovog člana, odluku o 
imenovanju odnosno razrijeŠenju ravnatelja donijet đe Ministar 
stvo prosvjete i kulture."

U članu 81. iza. stava 6. dodaje se novi stav koji. 
glasi: "Svaki kandidat koji posjeduje dokaze da postupak u bi
lo kojoj fazi nije bio u skladu sa zakonom, odnosno da nisu ob 
jektivno valorizirane sve prednosti- i. vrline odredjenog kandi
data ima pravo žalbe Ministarstvu prosvjete i kulture koje do
nosi konačnu odluku."

Član 82. mijenja se i glasi;
"Savjet broji od 7 do 15 članova.
Najmanje polovina ukupnog broja članova savjeta 

bira se iz. reda odgoj no-obrazovnih radnika tajnim glasovanjem. 
Djelokrug i način odlučivanja ravnatelja i savjeta utvrdjuje 
se statutom predškolske organiz-dcije, u skladu sa Zakonom."

- Na član 50.
Član 101. f mijenja se i glasi;
"Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje po

slova njege, odgoja i zaštite te čuvanje djece predškolskog 
uzrasta samostalnim osobnim radom, gradjana donosi općinski or
gan uprave nadležan za poslove obrazovanja općine na području 
koje je poslovni ili stambeni prostor".

Vijeće je prihvatilo da se. u članovima 3,4,15, i 
18, riječ "oblast" zamijeni riječju "područje" te da se u re
dakciji teksta isprave pravopisne pogreške.

Nakon toga Vijeće je, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

o izmjenama i dopunama zakona o društvenoj brizi o djeci pred
školskog uzrasta u tekstu u kojem: ga je predložila Vlada Re
publike Hrvatske (aktom, pod brojem. 5 03010 4-90-60 92-2 Klasa
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601-01/90-01/33 od 17. listopada 1990.) zajedno s prihva
ćenim amandmanima.*)

4. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 OSNOVNOM 
ŠKOLSTVU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, a na sjednici primjedbe i amandmane Grupe za
stupnika (iz Društveno-političkog vijeća zastupnik Marijan 
Šimunić), izvješće Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, 
izvješće Zakonodavno-pravne komisije i izvješće Odbora za 
informatiku.

U raspravi o tekstu Nacrta zakona sudjelovali su 
zastupnici: Hranjec Ivan, Drago Krpina, Dubiel Alojz i Erlić 
Bozo.

Nakon toga, Vijeće je, jednoglasno, donijelo
slijedeće

Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 

osnovnom školstvu.
2. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog 

za donošenje zakona kao i Nacrt zakona, iznesenim u prethodnoj 
raspravi i raspravi na sjednicama Vijeća, dostavljaju se Vladi 
Republike Hrvatske da ih uzme u obzir kod izrade Prijedloga 
zakona.

*)Budući da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona u 
istovjetnom tekstu, tijekom sjednice Zajednička komisija 
za usaglašavanje usaglasila je stavove na tekstu u kojem je ovaj 
akt prihvatilo Društveno-političko vijeće da se iza člana 
60. doda novi član 60 a. koji glasi:

"Član 60a.
Ovlašćuje se Zakonođavno-pravna komisija Sabora 

da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o društvenoj brizi 
o djeci predškolskog uzrasta.

Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo Izvještaj Zajed
ničke komisije za usaglašavanje koji je podnijela zastupnica 
Marija Bajt, izvjestiteljica te Komisije.
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5. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA 0 USMJERENOM OBRAZOVANJU S 
PRIJEDLOGOM' ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za obrazovanje, zna
nost i kulturu i Zakonođavno-pravne komisije te izjašnjenje 
Vlade Republike Hrvatske o amandmanima.

U raspravi o amandmanima na tekst Prijedloga za
kona sudjelovali su zastupnici: Martin Sagner, Ivan Milas,
Ivan Hranjec, Bozo Erlic, mr. Mato Arloviđ i Drago Krpina, te 
Rade Loliđ, povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je prihvatilo slijedeće amandmane:
- Na član 2. Prijedloga zakona:
Član 2. mijenja se i glasi:
"Cilj je usmjerenog obrazovanja odgajanje, obrazo

vanje i osposobljavanje omladine i gradjana za profesionalni 
rad kao i stalno razvijenje njihovih intelektualnih sposobno
sti i kulturnih potreba."

- Na član 7.
U članu 6. stavu 1;. alineji 1. i 4. brišu se rije

či: "udruženog rada".
Alineja 3. briše se
Stav 2. briše se.
- Na član 8.
U članu 7. stav 1. mijenja se i glasi:
"Ođgojno-obrazovni rad u djelatnosti usmjerenog 

obrazovanja provode radnici organizacija usmjerenog obrazova
nja kojih je to osnovna djelatnost, i to: srednje škole (u 
daljem tekstu: nastavne organizacije), fakulteti, više i viso
ke škole i umjetničke akademije (u daljem tekstu: znanstveno- 
nastavne organizacije), te organizacije učeničnog i studentskog 
standarda (u daljem tekstu: djački domovi i studentski centri).

U stavu 3. brišu se riječi: "udruženog rada".
- Na član 9.
U članu 8. stavu 1. alineji 2, 6, 7. i 8. brišu se 

riječi "udruženog rada".
U alineji 4. brišu se riječi: "utvrdjivanje krite

rija kadrovske politike i njenog provodjenja te".
Stav 2. mijenja se i glasi: "ostvarivanje posebnog

društvenog interesa iz stava 1. ovoga člana provodi se u skladu 
s ovim zakonom drugih propisima i općim aktom organizacije."

- Iza člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:
"Član 9a.

U članu 10. dodaje se novi stav koji glasi:
"Iznimno iz stava 1. ovoga člana nadzor nad pro

vod jenj em odredbi ovog zakona i nad zakonitošću rada organiza<- 
cija srednjeg usmjerenog obrazovanja i djačkih domova na pod
ručju grada Zagreba obavlja gradski organ uprave nadležan za 
poslove obrazovanja."
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- Na član 24.
Član 25. mijenja se i glasi:
"Ministarstvo prosvjete i kulture:
- predlaže programe, oblike, opseg, kvalitetu i na 

čin. zadovoljavanja potreba u usmjerenom obrazovanju (obrazovni 
standard usmjerenog obrazovanja u Republici);

- utvrdjuje jedinstvene osnove, normative, standar 
de i kriterije za financiranje programa i vrednovanje rezultata 
rada. organizacija usmjerenog obrazovanja;

- utvrdjuje elemente učeničkog i studentskog stan
darda i osigurava potrebne uvjete za obrazovanje i unapredjiva- 
nje rada nadarenih učenika i studenata;

- utvrdjuje u suradnji s organizacijama usmjerenog 
obrazovanja planove upisa učenika, studenata i drugih polaznika 
usmjerenog obrazovanja u programima koji se financiraju u Repub 
ličkom fondu;

- utvrdjuje osnove razvoja mreže i srednjoročni 
plan mreže programa i organizacija usmjerenog obrazovanja;

- uredjuje i druga financijska i materijalna pita
nja i obavlja druge poslove iz svoje nađležnsoti.

Obrazovni standard iz stava 1. alineje 1. ovoga 
člana utvrdjuje Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Re
publike Hrvatske."

U članu 28. riječi "tajnika" zamijenjuju se riječ
ju "direktora".

Iza člana 32. dodaje se novi član 32at koji glasi:

si:
"Član 32a.

Iza člana 98. dodaje se novi član 98.a. koji gla-

"Član 98a.
Nastava u organizacijama usmjerenogtobrazovanja 

izvodi se na hrvatskom književnom jeziku.
Nastava za pripadnike pojedinih narodnosti ostva

ruje se u skladu s odredbama ovoga zakona i Zakona olodgoju i 
obrazovanju na jezicima narodnosti."

- Na i.član 4 3 .
Naziv glave VI. mijenja se i glasi:
"ORGANIZACIJE USMJERENOG OBRAZOVANJA"
- Iza člana 47. dodaje se novi član 47a. koji gla-

"Član 47a.
U članu 180. stavu 2. točka 1. briše se".
- Iza člana 48. dodaje se novi član 48a. koji gla-

"član 48a.
U članu 183. stav 1. točka 3. briše se."
- Iza člana 51. dodaje se novi član 51a. koji gla

si :
"član 51a.

U članu 199. stavu 1. alineji 7. brišu se riječi: 
"razmatraju ostvarivanje odnosa slobodne razmjene rađa te".
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- Na član 52.
U članu 200. stavu 4. alineja 8. briše se!
- Na član. 55.
U članu 210. stavu 2. iza riječi "savjet organiza

cije" stavlja se točka, a ostali tekst briše se.
Stav 1. i 2. člana 210.:
"U organizaciji, usmjerenog obrazovanja postoji 

ravnatelj kao inokosni poslovni organ (u daljem tekstu: rav
natelj), ako ovim zakonom nije drugačije određjeno.

Ravnatelja nastavne organizacije imenuje i razri- 
ješava savjet organizacije uz pređhotnu suglasnost skupštine 
opčine na području koje je sjedište organizacije. Ravnatelja 
znanstveno-nastavne organizacije imenuje i razriješava savjet 
organizacije."

- Iza člana 66. dodaje se novi član 66a., koji
glasi:

"Član 66a.
Zajednice usmjerenog obrazovanja u opčini koje su 

osnovane u skladu sa članom 36. Zakona o usmjerenom obrazovanju 
("Narodne novine", 42/89) nastavljaju s radom kao dobrovoljne 
zajednice dok osnivači tih zajednica ne odluče drugačije".

* * * * * *

Nakon provedene rasprave Viječe je usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 USMJERENOM OBRAZOVANJU u tek
stu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom 
pod brojem 5030104-90-3 klasa 602-03/01/08 od 24.listopada 1990. 
godine) zajedno s prihvačenim amandmanima.(*)

(*) S obzirom da viječa Sabora nisu usvojila Prijedlog 
zakona u istovjetnom tekstu, tijekom sjednice zajed- 

> ničke komisije za usuglašavanjem usuglasila je stavo
ve na tekstu zakona u kojem ga je prihvatilo Društve- 
no-političko viječe s tim da se iza člana 69. doda no
vi član 69a. koji glasi:

"član 69a
Ovlaščuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora 

da utvrdi i izda prečiščeni tekst Zakona o usmjerenom ob
razovanju. "

Viječe je jednoglasno prihvatilo Izvještaj 
Zajedničke komisije za usuglašavanje teksta Prijedloga 
ovoga zakona, koji je podnijela zastupnica Marija Bajt, 
izvjestiteljica Komisije.



6. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O OSNIVANJU JAVNOG 
PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje ovog zakona, a na sjednici izvješća Odbora za informatiku, 
Odbora za ekonomsku politiku i razvoj i Zakonodavno-pravne ko
misije.

U raspravi o amandmanima sudjelovali su zastupni
ci Franjo Vrućina i Mato Arlovic te Marijan Prus, povjerenik 
Vlade.

Vijeće je, jednoglasno, prihvatilo amandman zas
tupnika Arlović mr. Mate, koji glasi:

- U članu 1. iza riječi "upotreba" dodaju se rije
či "sadržaj i oblik".

Vijeće je, takodjer, jednoglasno prihvatilo aman-r 
dman Vlade Republike Hrvatske koji glasi:

- U članu 2. iza riječi "prometa robe na malo" 
stavlja se zarez i dodaju riječi "i drugih djelatnosti".

- U članu 2. iza riječi "zakona" dodaju se riječi 
"izuzev tiskanja i izdavanja službenih obrazaca, čija je upo
treba propisana saveznim zakonima i drugim propisima i općim 
aktima saveznih organa."

Vijeće je jednoglasno prihvatilo i slijedeće aman
dmane Zakonodavno-pravne komisije:

- Član 3, Prijedloga zakona mijenja se i glasi:
"Sredstva Novinsko-izdavačkog i štamparskog podu

zeća "Narodne novine" iz Zagreba, Ratkajev prolaz br. 4 su dr
žavno vlasništvo, na kojima Republika Hrvatska ima pravo vlas
ništva.

Sredstva za osnivanje javnog poduzeća "Narodne no
vine" čine sredstva iz stavka 1. ovoga člana".

- Član 4. briše se.
- Ustavu 1. člana 5. iza točke dodaje se nova re

čenica koja (jlasi:
"Ostatak dobiti ostvarene obavljanjem djelatnos

ti ostaje javnom poduzeću "Narodne novine".
- U stavu 2. člana 7. druga rečenica se briše.
- Stav 1. člana 8. mijenja se i glasi:
"Plaće radnika javnog poduzeća "Narodne novine" 

odredjuju se zakonom i kolektivnim ugovorom."
- U članu 12. riječ "slijednih" mijenja se u riječ

"sijednih".

* * * * *

Nakon rasprave Vijeće je većinom glasova usvojilo

P R I J E D L O G  Z A K O N A  
0 OSNIVANJU JAVNOG PODUZEĆA "NARODNE NOVINE" u tekstu U kojem 
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem
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5030117-90-5777-1 Klasa 612—10/01/16 od 16.listopada 1990. 
godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.(*)

7. točka - PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNAMA BUDŽETA REPUBLIKE 
HRVATSKE ZA 1990. GODINU

Zastupnici su poštom primili Prijedlog izmjena 
i dopuna Budžeta, a na sjenđici izvješća Odbora zabuđžet i fi
nancije Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, Odbora za 
vanjsku politiku i Zakonodavno-pravna komisija te izjašnjenje 
Vlade Republike Hrvatske o podnesenim amandmanima.

U raspravi su sudjelovali zastupnici Bozidar Ju- 
kić, dr. Ivan Lučev, Vladimir Seks, Petar Šale, Drago Krpina, 
Vice Vukojević, Ivan Milas, Berislav Ličina, dr. Hrvoje Kačić, 
Bozo Erlić te marijan Erhatić, povjerenik Vlade Republike Hr
vatske .

Vijeće je sa većinom glasova, odgodilo raspravu o 
Prijedlogu izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 1990. 
godinu za narednu sjednicu Vijeća. (**)

(*) Budući da vijeća Sabora nisu usvojila tekst Prijedloga za
kona o istovjetnom tekstu, Zajednička komisija za usugla
šavanje, usuglasila je stavove na osnovi teksta kojeg je 
usvojilo Društveno-političko vijeće, Izvještaj zajedničke 
komisije podnio je zastupnik Ivica Gazi, kao izvjestitelj 
ove Komisije.

(**) Obzirom da su Vijeće udruženog rada i Vijeće općina Sabo
ra usvojili Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta.Republike 
Hrvatske za 1990. godinu u tekstu predloženom od strane 
Vlade Republike Hrvatske, zajedničke komisije za usugla
šavanje predložila je Društveno-političkom vijeću da na 
osnovi stava 2. člana 214. Poslovnika Sabora, a u cilju 
usaglašavanja s ostalim vijećima Sabora, ponovno razmotri 
Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 
1990. godinu.

U raspravi su tim povodom sudjelovali zastupnici 
Bogati Vladimir Gaži Ivica, Ivan Milas, šonje Jure, Suli- 
manac Stjepan, Račan Ivica, Vladimir Šeks.

Nakon toga Vijeće je, većinom glasova usvojilo 
Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Republike Hrvatske za 
1990. godinu u tekstu u kojem su ga prihvatila i druga 
dva vijeća Sabora.
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Povodom rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna 
Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu viječe je donije
lo slijedeće

Z A K L J U Č K E
1 . Utvrdjujući da. uz Prijedlog izmjena i dopuna 

Budžeta Republike Hrvatske za 1990. godinu nije podnijeto i 
potpuno i dokumentirano obrazloženje, Vijeće obvezuje Vladu 
Republike Hrvatske da ubuduće uz svaki prijedlog za donošenje 
budžeta i njegovih izmjena obvezatno priloži odgovarajuće i.is
crpno obrazloženje i dokumentaciju, kako to proizlazi iz čla
na 230. Poslovnika Sabora.

Istovremeno se obvezuje Vlada Republike Hrvatske 
da u pripremi Budžeta Republike za 1991. godinu izvrši analizu 
svih zakona i drugih propisa po kojima se osiguravaju sredstva 
pojedinim korisnicima iz Budžeta, s tim da se izmijene ili uki
nu svi propisi kojima se neopravdano stvaraju obveze za Budžet 
Republike. Potrebito je da Vlada o tome upozna Vijeće u okviru 
obrazloženja Budžeta za 1991:. godinu.

2. Ocijenjujući da postoje indicije da se nenamjen
ski troše sredstva za pojedine rashode iz Budžeta, Vijeće ob
vezuje Ministarstvo financija Republike Hrvatske da putem bud
žeta inspekcije izvrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava 
Budžeta i o tome izvijesti Vijeće prilikom pređlaganja Budžeta 
Republike za 1991. godinu.

* * * * *

Nadalje, Vijeće je utvrdilo da još uvijek nije 
proveden zaključak donesen na 3. sjednici Vijeća 26.srpnja 
1991. godine, prema kojem bi Vijeće cjelovito razmotrilo aktu
alno stanje i kretanje na području gospodarskih odnosa u Repub
lici, pri čemu je kao temelj za raspravu trebao poslužiti odgo
varajući materijal Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je, stoga, zaključilo da ponovno zatraži 
od Vlade dostavu materijala koji će cjelovito obuhvatiti sta
nje i kretanja na području gospodarskih odnosa u Republici, 
kako bi se o tome moglo raspraviti na slijedećoj sjednici Vi
jeća. Pritom se posebice podsjeća na zaključak sjednice Vijeća 
iz srpnja, prema kojem je u navedenom materijalu potrebno pre
zentirati stavove Vlade u odnosu na privrednu reformu kao i 
utjecaj mjera Saveznog izvršnog vijeća na gospodarstvo u Repub
lici Hrvatskoj.

* * * * *

Vijeće je, takodjer, ocijenilo da nije dovoljno 
upoznato s aktivnošću i rezultatima rada Odbora za koordinaciju 
proučavanja povijesti i kulture srpskog naroda u Hrvatskoj, ko
ji djeluje pri Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti!-
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Ocijenjujući da, je trenutačna situacija obilje
žena složenošću odnosa izmedju hrvatskog i srpskog naroda u 
Republici Hrvatskoj, pa su nesumnjivo od velike vrijednosti 
sve aktivnosti kojima se prevladava medjusobno nepovjerenje, 
Vijeće je zaključilo da zatraži od navedenog Odbora informaci
ju o njihovoj aktivnosti i postignutim rezultatima u proteklom 
razdoblju, kao i programima daljnjih aktivnosti.

8. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 
0 DOPUNSKIM SREDSTVIMA, OPĆINAMA ZA 1990. GODI
NU I RAZLICI DOPUNSKIH SREDSTAVA PO KONAČNOM 
OBRAČUNU ZA 1989. GODINU S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona a na sjednici izvješća Odbora za budžet i financije 
Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo, Zakonodavno-pravne 
komisije i Odbora za ekonomsku politiku i razvoj.

U raspravi, su sudjelovali zastupnici mr. Mijo Laić, 
Petar Šale, Vladimir Šeks i Ivica Račan, te Vladimir Mlinarić, 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće nije prihvatilo amandman da se u članu 3ć. 
Prijedloga zakona umjesto riječi "utvrđjenu politiku" uvrste 
riječi iz Ustava Republike Hrvtske i zakona".

Nakon toga Vijeće je većinom glasova usvojilo
P R I J E D L O G  Z A K O N A

0 DOPUNI ZAKONA 0 DOPUNSKIM SREDSTVIMA OPĆINAMA ZA 1990. GODINU
1 RAZLICI DOPUNSKIH SREDSTAVA PO KONAČNOM OBRAČUNU ZA 1989. GO
DINU u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5030116-90-5779-7 Klasa 402-01/90-02/01 od 
17.listopada 1990. godine), te je donijelo i slijedeći

Z A K L J U Č A K
Utvrdjuje se, sukladno članu 179. Poslovnika Sabora 

Republike Hrvatske, da jepotvrdjeno djelovanje odredbe člana 
3c. Prijedloga zakona o općem društvenom interesu.

9. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I 
DOPUNAMA O ELEKTROPRIVREDI S PRIJEDLOGOM ZA
KONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za ekonomsku politiku 
i razvoj, Odbora za promet i veze i Zakonodavno-pravne komisije 
te amandman Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade Re
publike Hrvatske, da se:

- Iza članka 6. dodaje novi članak 6a., koji glasi: 
"Članak 6a.

U članku 43. Zakona o elektroprivredi dodaje se 
stavak 2. koji glasi:
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Do donošenja, statuta i drugih općih akata Hrvat
ske elektroprivrede shodno će se primjenjivati opći akti orga
nizacija iz članka 9. ovog zakona."

Vijeće je takođjer, jednoglasno prihvatilo amandman 
Odbora za promet i veze kojim se:

- U članku 14. u stavku 2. iza riječi "imenuje" 
dodaju riječi "irazrješava".

Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo
P R I J E D L O G  Z A K O N A

0 IZMJENAMA ZAKONA 0 ELEKTROPRIVREDI u tekstu kojem ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030108-90- 
5798-4 Klasa 310-02/90-04/11 od 25.listopada 1990. godine) za
jedno s prihvaćenim amandmanima.

10. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 
PROVODJENJU DOPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA, 
STANOVA I POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 1991. 
GODINI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donošenje 

zakona, a na sjednici izvješća Odbora za pitanja političkog si
stema, Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i Zakonodavno- 
pravne komisije, amandman zastupnika MarijanaŠimunića, te 
amandman Vlade Republike Hrvatske i očitovanje Vlade o podnese
nom amandmanu zastupnika Šimunića.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman Vlade Re
publike Hrvatske i to:

- U članu 1. iza stava 3. dodaje se stav 4. koji
glasi:

"Osoba obuhvaćena popisom nije dužna izjašnjavati 
se o vjeroispovijesti a popisni obrazac mora sadržavati pouku 
o tome."

Vijeće je takođjer, jednoglasno prihvatilo amand
man zastupnika Marijana Šimunića u tekstu u kojem ga je prihva
tila Vlada Republike Hrvatske, a koji glasi:

- Iza člana 1. dodaje se novi član 1a. koji glasi.
"Zabrahjuje se upotreba podataka prikupljenih po

pisom stanovništva u druge svrhe ovim statističkih, izuzev jugo- 
•4-t̂L slavenskog matičnog broja građjana, imena i prezimena i imena 

jednog roditelja, datum i mjesto rodjenja, spola te adresa sta
novanja, koji se smiju upotrijebiti za ažuriranje jedinstvenog 
registra stanovništva.

Osoba koja upotrebi ili iznese podatke u druge 
svrhe ovim dozvoljenih ovim Zakonom, kaznit će se prema odred
bama člana 222, stava 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Hrvat
ske, zbog zloupotrebe položaja ili ovlaštenja te teže povrede 
prava na privatnost građjana Republike Hrvatske."

* * * * *

Nakon rasprave Vijeće je jednoglasno usvojilo
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P R I J E D L O G  Z A K O N A
O DOPUNI ZAKONA 0 PROVODJENJU POPISA STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA 
STANOVA I POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 1991. GODINI u tekstu 
u kojem ga jepredložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030116-90-6118-6 Klasa 220-01/90-01/01 od 25.listopada 
1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

11. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O PRESTANKU 
VAŽENJA ZAKONA 0 FINANCIRANJU SAVEZA UDRU
ŽENJA BORACA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA 
HRVATSKE S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici Vijeća izvješća Odbora za socijalnu 
politiku i zdravstvo, Odbora za pitanja političkog sistema i 
Zakonođavno-pravne komisije.
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U raspravi o potrebi donošenja ovog Zakona su
djelovali su zastupnici Ivan Tormaš i Vladimir šeks.

Zastupnik Ivan Tormaš predložio je da se ne pri
hvati Prijedlog za donošenje zakona, što Viječe nije prihvati
lo.

Nakon toga Viječe je, večinom glasova, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0 FINANCIRANJU SAVEZA UDRUŽENJA BORA 
CA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA HRVATSKE u tekstu u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030107-90-6116-1 klasa 561-01/90-01/03 od 25. listopada 1990. 
godine).

12. točka - PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA O POREZU NA PROMET 
NEKRETNINA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješča Odbora za budžet i financije 
i Zakonodavno-pravne komisije..

U raspravi o tekstu Nacrta zakona sudjelovali su 
zastupnici Ivan Hranjec, Hrvoje Kačič, Vice Vukojevič, Ivan 
Milas, Drago Krpina i Vladimir Šeks.

Nakon rasprave Viječe je jednoglasno donijelo
slijedeće

Z A K L J U Č K E
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o 

porezu na promet nekretnina.
2. Primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi 

upućuju se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom 
izrade Prijedloga zakona.
13. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE

HRVATSKE PO UGOVORU O ZAJMU MEDJUNARODNE BANKE ZA 
OBNOVU I RAZVOJ KOJI ĆE KORISTITI REPUBLIČKA SAMO
UPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE

Zastupnici, poštom primili Prijedlog odluke, a na 
sjednici izvješća Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Odbo
ra za promet i veze, Odbora za vanjsku politiku, Odbora za 
budžet i financije i Zakonodavno-pravne komisije.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE HRVATSKE PO UGOVORU 0 ZAJMU MEDJU 
NARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI ĆE KORISTITI REPUBLIČKA 
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA CESTE HRVATSKE u tekstu u 
kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod bro
jem 5030108-90-1 klasa 340-03/90-03/09 od 17. listopada 1990. 
godine).
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14. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZMJENI ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU
KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOBNIH DOHODAKA FUNKCIO
NARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE HRVAT
SKE, PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA 
REPUBLIKE HRVATSKE I USTAVNI SUD HRVATSKE

Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, 
a na sjednici izvješće Administrativne komisije Sabora i oči
tovanje Vlade Republike Hrvatske o podnesenim amandmanima.

Milan Kovač, predsjednik Administrativne komisije 
Sabora obrazložio je amandmane Administrativne komisije.

Viječe je većinom glasova, prihvatilo slijedeće
amandmane:

- U naslovu pod IV Funkcioneri koje imenuje Vla
da Republike Hrvatske, točka 11. mijenja se i glasi:

"11. Direktori organa u sastavu 4,0".
- U naslovu pod I Funkcionari koje bira ili ime

nuje Sabor Republike Hrvatske, dodaje se točka 23.a koja glasi:
"23. a Tajnici vijeća Sabora.
- U točki 24. brišu se riječi "Tajnici vijeća

Sabora."
Nakon toga Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE ̂ ^
O IZMJENI ODLUKE 0 UTVRDJIVANJU KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN OSOB
NIH DOHODAKA FUNKCIONARA KOJE BIRA ILI IMENUJE SABOR REPUBLIKE 
HRVATSKE, PREDSJEDNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE, VLADA REPUBLIKE 
HRVATSKE I USTAVNI SUD HRVATSKE u tekstu u kojem ga je predlo
žila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-6121-17 
klasa 120-01/90-01/22 od 25. listopada 1990. godine) zajedno s 
prihvaćenim amandmanima.

15. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNA
MA ZAKONA 0 AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE ZA RESTRUK
TURIRANJE I RAZVOJ S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici, su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za ekonomsku politiku 
i razvoj i Zakonodavno-pravne komisije te mišljenje Javnog 
pravobranilaštva Republike Hrvatske.

Dodatno obrazloženje dao je Marijan Prus, povje
renik Vlade Republike Hrvatske.

U raspravi o Prijedlogu zakona sudjelovali su 
zastupnici Vukojević Vice, Milas Ivan i Kačić đr Hrvoje. (*)

(*) Obzirom da vijeća Sabora nisu prihvatila u istovjetnom 
tekstu Prijedlog odluke, Zajednička komisija za usaglašava- 
nje, iz Društveno političkog vijeća zastupnici Kovač Milan,Tu- 
rLć Gorčana i Tormaš Ivan) usuglasila je u toku sjednice Prijed
log odluke na osnovi teksta u kojem ga je prihvatilo Društve- 
no-političko vijeće.
Izvještaj Zajedničke komisije za usuglašavanje podnio je za-
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Nakon toga Viječe je, većinom glasova, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 
RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ u tekstu u kojem ga je predložila 
Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90-4 klasa: 
302-01/90-03/02 od 2. studenoga 1990. godine).

16. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA O UPRAVI S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše

nje zakona, a na sjednici Izvješća Odbora za pravosudje i upra
vu i Zakonođavno-pravne komisije.

Dodatno obrazloženje predloženih promjena dao je 
Branko Babac, ministar pravosudja i uprave.

U raspravi o tekstu Prijedloga zakona sudjelovali 
su zastupnici Delfina Arapović, Ivan Hranjec i Ante Klarić.

Zastupnica, Delfina Arapović usmeno je podnijela 
amandmane na tekst Prijedloga zakona da se u članu 2. tj. u 
članu 379. briše stav 3., te da se, takodjer, briše član 3.

Vijeće nije prihvatilo ove amandmane (10 zastup
nika glasovalo je "za").

Nakon toga Vijeće je, većinom glasova, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 UPRAVI u tekstu u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 
5030115-90-5825-5 klasa 023-01/90-01/01 od 2. studenoga 1990. 
godine).

17. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 
POMILOVANJU S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za pravosudje i upra
vu i Zakonodavno-pravne komisije.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 POMILOVANJU U tekstu u kojem, ga je predlo
žila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030115-90- 
5826-2 klasa; 703-01/90-01/05 od 2. studenoga 1990. godine).

18. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 
ZAKONA 0 PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA S 
PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici, su poštom primili Prijedlog za donoše- 
a na sjednici izvješća Odbora za pravosudje i upravunje zakona,
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Zakonodavno-pravne komisije, te amandman zastupnika Vladimira 
Šeksa da se član. 27. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i 
mira briše.

U raspravi o tekstu Prijedloga zakona i podnese
nim amandmanima sudjelovali su zastupnici Djuro Panjan, Vladi
mir Šeks, Ante Klariđ, Ivan Milas te povjerenik Vlade Republi
ke Hrvatske, Darko Lončarević.

Vijeće nije prihvatilo amandman zastupnika Ante
Klariđa.

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman zakono
davno-pravne komisije:

- U članu 5. Prijedloga zakona riječi "državnih 
organa i druge predmete" zamjenuju se riječima "ili predmete 
državnih organa".

Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo amandman 
zastupnika Vladimira Šeksa:

- Iza člana 13. Prijedloga zakona dodaju se novi 
član 13a. koji glasi:

"Član 13a.
U članu 27. Zakona o prekršajima protiv javnog 

reda i mira iza riječi . "zakona" dodaju se riječi "ukoliko je 
izvršeni prekršaj posljedica lošeg odgoja ili zanemarivanja 
nadzora nad djetetom ili.štičenikom.

Vijeće je takodjer, većinom glasova prihvatilo 
amandman zastupnika Panjan Djure:

- Iza člana 1. Prijedloga zakona dodaje se novi 
član la. koji glasi:

"Član la.
U članu 1. Zakona o prekršajima protiv javnog 

reda i mira brišu se riječi "ili se omaložavaju takve mjere".
Nakon toga Vijeće je jednoglasno, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA
1 MIRA u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvat
ske (aktom, pod brojem 5030107-90-2 klasa 210-01/89-01/02 od
2. studenoga 1990. godine) zajedno s prihvaćenim amandmanima.

19. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA 
0 MATIČNIM KNJIGAMA S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća odbora za pravosudje i upravu, 
odbora za pitanja političkog sistema i Zakonodavno-pravne komisije.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, usvojilo
PRIJEDLOG ZAKONA

0 IZMJENAMA ZAKONA 0 MATIČNIM. KNJIGAMA u tekstu u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030107- 
90-5821-2 klasa: 223-01/90-01/02 od 2. studenoga 1990. godine).
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20. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0 
OSOBNOM IMENU S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za dono
šenje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za pravosuđje i 
upravu, Odbora za pitanja političkog sistema i Zakonođavno- 
pravne komisije.

Vijeće je bez rasprave usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOM IMENU u tekstu u kojem ga je 
predložila Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030107- 
90-5820-2 klasa: 222-01/90-01/02 od 2. studenoga 1990. godine).

21. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O 
OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA S PRIJE
DLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za pravosuđje i 
upravu i Zakonodavno-pravne komisije.

Vijeće je takodjer bez rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA ZAKONA 0 OVJERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PRIJEPISA 
u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske 
(aktom pod brojem 5030107-90-5819-2 klasa 037-02/90-01/01 od 
2. studenoga 1990. godine).

22. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 FONDOVIMA ZA KULTURU 
S PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog za donoše
nje zakona, a na sjednici izvješća Odbora za obrazovanje, zna
nost i kulturu i. Zakonodavno-pravne komisije, amandmane Vlade 
Republike Hrvatske i amandman . zastupnika Hranjec Ivana.

U raspravi o tekstu Prijedloga zakona sudjelova
li su zastupnici Ivan Hranjec, Martin Sagner, Marija Bajt, te 
Božo Rudež, povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo slijedeće 
amandmane zastupnika Martina,Sagnera:

- Stav 2. članova 4. mijenja se i glasi:
"Osnove politike razvitka kulture Republike dono

si Sabor Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvat
ske temeljene na poštivanju kulturne baštine hrvatskog naroda."

- član 10. mijenja se i glasi:
"Sredstvima općinskog odnosno gradskog fonda za

kulturu općinski, odnosno gradski organ uprave nadležan za
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kulturu osigurava ostvarivanje onih potreba i interesa u kultu
ri što su utvrdjene programom kulturnog razvitka općina, odno
sno programom kulturnog razvitka gradske zajednice općina i 
posebnim zakonom.

Ministar prosvjete i kulture odgovoran je Saboru, 
a sekretar organa Uprave nadležnog za poslove kulture općine, od
nosno gradske zajednice općina Skupštini općine, odnosno skupšti
ni gradske zajednice općina za provedbu i ostvarivanje programa 
kulturnog razvitka i trošenje novčanih sredstava."

Vijeće je jednoglasno prihvatilo amandman zastup
nika Hranjec Ivana da se:

- Iza člana 10. dodaje novi član 10a. koji glasi:

"Član 10a.
Programom kulturnog razvitka svake đruštveno-poli- 

tičke zajednice potrebno je osigurati postignuti stupanj kultur
nog razvitka na području odredjene đruštveno-političke zajednice 
i sredstva za ostvarivanje tako utvrdjenog programa."

Vijeće je, takodjer, prihvatilo amandmane Vlade 
Republike Hrvatske, i to:

- U cijelom tekstu Prijedloga zakona o fondovima 
za kulturu riječ "član" i riječ "stav" u odgovarajućem broju i 
padežu zamjenjuju se riječima "članak", te riječju "stavak", 
takodjer u odgovarajućem broju i padežu.

- U članku 1. riječi na kraju teksta:
"Republike, gradskih zajednica općina i općina"

zamjenjuju se riječima "đruštveno-političkih zajednica."
- U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Prava, potrebe i interesi društva u kulturi

utvrdjuju se programom kulturnog razvitka".
- u članku 4. u stavku 5. točka na kraju zamjenju

je se zarezom i dodaju riječi "u skladu s Osnovama politike 
razvitka kulture Hrvatske."

- u članku 9. na kraju alineje 11. dodaju se rije
či "te Hrvata koji žive izvan Republike".

- u članku 13. stavku 1. i 2. riječ "tajnik" u 
odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju "direktor" u odgo
varajućem, padežu".

Vijeće je prihvatilo i amandman zastupnice Marije
Bajt da se;

- alineja 6. stavka 1. članka 9. mijenja i glasi:
"- tiskanje vrijedne knjige i osiguranje sredsta

va za otkup knjiga za potrebe knjižnica."
Nakon toga, Vijeće je jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
O FONDOVIMA ZA KULTURU u tekstu u kojem ga je predložila Vlada 
Republike Hrvatske (aktom, pod brojem 5030104-90-2 klasa 612-01/90- 
03/03 od g, studenoga 1990. godine, zajedno s prihvaćenim aman
dmanima . ' '

Osim toga Vijeće je donijelo i preporuku da se 
sredstva koja se odobravaju iz Republičkog fonda za otkup kp.jiga 
u bibliotekama utroše na kupnju knjiga izdavača iz Republike
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Hrvatske. (*)

(*) Budući da vijeća Sabora nisu usvojila Prijedlog zakona 
o fondovima za kulturu u istovjetnom tekstu, tijekom 
sjednice Zajednička komisija usuglasila je stavove na 
tekstu u kojem je ovaj zakon prihvatilo Društveno-poli- 
tičko viječe.
Viječe je prihvatilo Izvještaj Zajedničke komisije za 
usaglašavanje, koji je podnijela zastupnica Marija Bajt, 
izvjestitelj ove Komisije.
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23. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA X DOPUNAMA. ZAKONA
0 UPRAVNOJ INSPEKCIJI

Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona, 
a na sjednici izvješća Odbora za pravosuđje i upravu i Zako- 
nodavno-pravne komisije.

Predsjednik Vijeća je podsjetio da je Vijeće na 
prošloj sjednici prihvatilo Prijedlog za donošenje ovog za
kona., te da je Vlada Republike Hrvatske Prijedlogom ovog za
kona prihvatila primjedbe što ih je Zakonodavno-pravna komi
sija iznijela, na Pri jedlog za donošenje zakona.

Vijeće je, jednoglasno i bez- rasprave, usvojilo

PRIJEDLOG ZAKONA
0 IZMJENAMA. X DOPUNAMA ZAKONA 0 UPRAVNOJ INSPEKCIJI u tekstu 
u kojem, ga je predložila Vlada. Republike Hrvatske (aktom pod 
brojem 5030107-90-581*8-2 Klasa: 043-01/90—01/03 od 2. stude
noga, 1990. godine).

24. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 OSNIVANJU ODBORA SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH: PRAVA

Zastupnici su poštom primili Prijedlog odluke, 
a, na. sjednici mišljenje Vlade Republike Hrvatske i izvješće 
Odbora, za pitanja, političkog sistema.

U raspravi o Prijedlogu odluke sudjelovali su 
zastupnici Ivan. Tormaš, Ivan Mllas, željko Mažar I Vladimir 
šeks, kao predstavnik predlagana.

Vijeće nije prihvatilo amandman Odbora za pita
nja političkog slsltema. da se u nazivu i u tekstu odluke do
daju riječi "i. slobode".

Vijeće je, većinom glasova, prihvatilo amandman 
zastupnika Ivana Tormaša da se:

- u članu 2. na kraju stava. 2. briše točka. 1 
dodaju riječi i"tako da budu zastupljene sve stranke koje 
Imaju zastupnike u Saboru Republike Hrvatske."
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Nakon, toga Vi jedenje jednoglasno usvojilo

PRIJEDLOG ODLUKE
0 OSNIVANJU ODBORA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH 
PRAVA u tekstu u kojem ga je predložilo Predsjedništvo Sabora 
Republike Hrvatske (aktom pod brojem 61-90-0029 Klasa: 004-01/ 
90-01/12 od 2. studenoga 1990. godine) zajedno s prihvaćenim 
amandmanom . (* )

(*j S obzirom, da vrijeđa. Sabora nisu u svoj ila. Prijedlog
odluke u istovjetnom tekstu , zajednička komisija za 
usuglašavanje (iz. Društveno—političkog vijeća zastu
pnici Željko Mažar, Đuro Panjan i dr Vladimir Vese
lica) u toku sjednice usuglasila je stavove i predlo
žila vijeća na odobravanje slijedeći tekst:
"Naziv Odbora glasi.: Odbor za zaštitu ljudskih prava"
- stav 2. člana 2, mijenja se i glasi.:

"Predsjednik i članovi Odbora biraju se međju zastu
pnicima u Saboru tako da budu zastupljene sve stran
ke koje imaju zastupnike u Saboru Republike Hrvatske 
na način da na svakih 5 0 zastupnika svaka, stranka 
ima pravo na još po jednog člana u Odboru."

Nakon rasprave o tekstu Izvješća Zajedničke komisije za 
usuglašavanje u kojoj su sudjelovali zastupnici Vladi - 
mir Šeks i Željko Mažar, izvjestitelj Zajedničke komi
sije, Vijeće, većinom glasova, nije prihvatilo to Iz
vješće.
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25. točka - IZVJEŠĆE 0 PROVODJENJU ZAKLJUČAKA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE O SIGURNOSTI U PROMETU I OPERATIVNOG PLANA 
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVODJENJU MJERA ZA:\ 
POBOLJŠANJE SIGURNOSTI U PROMETU U PRVOJ POLOVICI 
1990. GODINE
Zastupnici su poštom primili Izvješća o provodjenju 

navedenih zaključaka, a. na sjednici izvješća Odbora za promet
i. veza i. Odbora za unutrašnju politiku i narodnu obranu.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeći

Z: A K L J U Č A  K
Prihvaća se Izvješće o provodjenju Zaključaka 

Sabora o sigurnosti u prometu i Operativnog plana Vlade 
Republike Hrvatske o provodjenju mjera za poboljšanje sigur
nosti u prometu u prvoj polovici 1990. godine, kojeg je podni
jela Vlada Republike Hrvatske (aktom pod brojem 5030107-90-3 
od 17. rujna 1990. godine) zajedno s predloženim ocjenama i 
zaključcima.
26. točka - IZVJEŠĆA ZAKONODAVNO-PRAVNE KOMISIJE SABORA 0

ODLUKAMA USTAVNOG SUDA HRVATSKE
Zastupnici su izvješća o ovim, odlukama priiaili

poštom..
Odbor za pravosudje i upravu razmotrio je sva 

četiri izvješća I podržao u njima predložene stavove i zaklju
čke.

a) Izvješće o odluci Ustavnog" suda Hrvatske broj 
U/I -302/87 od 28. svibnja 1990.

Vijeće je, bez rasprave i jednoglasno, đonijelo
slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće Zakonođavno-pravne komisije 

o Odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom se utvrdjuje odredba člana 
35. stava 2. točke 6-.Krivičnog zakona Republike Hrvatske nije u 
skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da, u roku 
utvrdjenom članom 418. stavom 3. Ustava Republike Hrvatske, port, 
dne se Saboru zakonski prijedlog kojim će se sporna odredba 
uskladiti s odredbom Ustava Republike Hrvatske.

b) Izvješće o Odluci Ustavnog suda Hrvatske broj 
U/I-368/9 0 od 17. srpnja 1990.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slijedeći
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Z A K  L J U Č A K
1. Prihvađa se izvješće Zakonodavno—pravne komisije 

o Odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom se utvrdjuje da odredbe 
člana 36. u dijelu koji se odnosi na moralno-političku podob
nost i člana 46 stava T. točke 5. Zakona o sudovima udruženog 
rada nisu u skladu s Ustavom Republike Hrvatske.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Saboru 
podnese zakonski prijedlog kojim će se spomenute odredbe uskla
diti s Ustavom Republike Hrvatske, vodeći pri tome računa o 
roku utvrdjenom članom 418. stavom 3. Ustava.

c) Izvješće o Odluci Ustavnog suda Hrvatske broj 
U/i—285/89 od 25. srpnja 1990.

Vijeće je, jednoglasno i bez: rasprave, donijelo
slijedeći

Z A K L U U Č A K
1. Prihvaća se izvješće Zakonođavno-pravne komi

sije o Odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom, se utvrdjuje da 
odredba člana 13, stava 1. točke 5. i člana 15. stava 1. točke 
4. Zakona o tržišnoj Inspekciji nisu u sklasu s Ustavom Repu
blike Hrvatske.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku 
utvrdjenom članom 418. stav 3. Ustava Republike Hrvatske podne
se Saboru zakonski prijedlog kojim će se odredbe člana 13. stava 
1« točke 4. I člana. 15. stava 1. točke 4. Zakona o tržišnoj in
spekciji uskladiti s Ustavom Republike Hrvatske •.

d) Izvješće o Odluci Ustavnog suda. Hrvatske 
broj U/I-299/89 od 20. srpnja 1990.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, donijelo
slij edeći

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Izvješće Zakonođavno-pravne komi

sije o Odluci Ustavnog suda Hrvatske kojom, se utvrdjuje da od
redbe člana 14. stava. 1:. i člana 18. Zakona o društvenom, pra- 
vobraniocu samoupravljanja nisu u skladu s Ustavom Republike 
Hrvatske.

2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da Saboru 
podnese zakonski prijedlog kojim će se spomenute odredbe us
kladiti. s Ustavom Republike Hrvatske, vodeći pri tome računa 
o roku utvrdjenom. članom. 418. stavom 3. Ustava.
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27. točka -- IZVJEŠTAJ DELEGACIJE SABORA U VIJEĆU REPUBLIKA 
I POKRAJINA SKUPŠTINE SFRJ 0 59. SJEDNICI 
VIJEĆA REPUBLIKA I POKRAJINA ODRŽANOJ 18. 10. 1990.

Zastupnici su poštom primili Izvještaj Delegacije 
i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pokriću tečaj
nih razlika po -odredjenim inozemnim kreditima, pročišćeni 
tekst (AS-1150 Strogo pov.), a na sjednici izvještaj Komisi
je za razmatranje akata Skupštine SFRJ i očitovanje Vlade 
Republike Hrvatske.

U raspravi o potrebi razmatranja Izvještaja 
Delegacije Sabora s aktima uz oznaku stroge povjerljivosti, 
sudjelovali su zastupnici Ivan Milas, Vladimir Šeks, Vice 
Vukojević, Petar šale, Ivan Tomaš i Drago Krpina.

S tim u svezi zastupnik Ivan Milas predložio je 
da se odgodi rasprava o Izvještaju Delegacije.

Ovaj prijedlog Vijeće nije prihvatilo.
Vijeće je, većinom glasova, prema prijedlogu Ko

misije za razmatranje akata Skupštine SFRJ donijelo

Z A K L J U Č A K *

Prilikom razmatranja Izvještaja Delegacije Sabora 
Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije glede Nacrta zakona o pokriću tečajnih razlika 
po odredjenim inozemnim kreditima - pročišćeni tekst 
(AS-1150 - str.pov.) Vijeće je, jednoglasno, donijelo

Z A K L J U Č A K *

Zaključak Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61-90-str.pov. 
Klasa: 021-03/90-01/05 od 9. studenoga 1990. godine upućen 
je Delegaciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću republika 
i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije, ali zbog oznake 
stroge povjerljivosti nije priložen zapisniku.
Zaključak Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61-90-str.pov. 
Klasa: 021-03/90-01/05 od 9. studenoga 1990.godine upućen 
predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFR Jugo
slavije, ali se zbog oznake stroge povjerljivosti ne prilaže 
zapisniku.
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28. točka T- NACRT ZAKONA. QGARANCIJI FEDERACIJE ZA OBVEZE
EFTA RAZVOJNOG FONDA ZA JUGOSLAVIJU
Zastupnici su poštom primili Nacrt zakona i mi

šljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
donijelo

Z A K L J U Č A K
1. Na Nacrt zakona o garanciji Federacije za obveze 

EFTA razvojnog fonda za Jugoslaviju (AS-1217/1) Sabor 
Republike Hrvatske nema primjedbi,

2. Ovlašćuje se Delegacija Sabora Republike Hrvatske 
u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFR Jugoslavije da, u 
smislu Amandmana XL točka 5.stava 2. na Ustav SFR Jugoslavije,
u ime Sabora Republike Hrvatske dade suglasnost na Prijedlog 
ovog zakona u cjelini.
29. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE

0 MEDJUNARODNIM POSLJEDICAMA ODUZIMANJA PRAVA 
NA VOŽNJU MOTORNOG VOZILA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, na prijedlog 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo sli
jedeće

M I Š L J E N J E *
30. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0

UTVRDJIVANJU VISINE NOVE TRANŠE ZAJMA IZMEDJU 
SAVEZNOG IZVRŠNOG VIJEĆA SKUPŠTINE SFR JUGOSLAVIJE
1 FONDA EVROPSKOG SAVJETA ZA REINTEGRACIJU
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

očitovanje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj 
Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

*Mišljenje Sabora Republike Hrvatske (pod brojem 61^90-8243 
Klasa: 303-03/90-0t/29 od 9. studenoga 1990. godine) upućeno 
je predsjedniku Vijeća republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije. Mišljenje je priloženo zapisniku i čini 
njegov sastavni dio*
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U raspravi su sudjelovali zastupnici: dr Hrvoje 
Kačić, Vladimir Šeks i Jure Šonje, te Luka Krznarić, 
povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Nakon rasprave. Vijeće je jednoglasno, sukladno 
prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, 
utvrdilo slijedeće

M I Š L J E N J E
1 % Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji 

Sporazuma o utvrdjivanju visine nove transe zajma izmeđju 
Saveznog izvršnog vijeća Skupštine SFR Jugoslavije i Fonda 
Evropskog savjeta za reintegraciju!i (AS-1218/1) .

2. Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da,
u skladu s čl. 4. Dogovora, pokrene inicijativu za izmjenu 
Dogovora o sudjelovanju republika i autonomnih pokrajina u 
kreditima iz sredstava Fonda za financiranje povećanja zaposle
nosti u privredno nedovoljno razvijenim i izrazito emigracio- 
nim područjima SFR Jugoslavije za razdoblje od 1988. do 1993. 
godine ("Službeni list"/SFRJ, br. 22/88), te da predloži kri
terije na temelju kojih će se utvrditi učešće pojedine republi
ke i pokrajine u korištenju ovih sredstava.

3. Zadužuje' se Delegacija Sabora Republike Hrvatske 
da u toku usuglašavanja stajališta republika i pokrajina na 
Prijedlog ovog zakona, zatraži od Saveznog izvršnog vijeća 
detaljnu informaciju o tome, na temelju kojih kriterija je 
utvrdjeno učešće republika i pokrajina u članu 3. Dogovora,
te da zatraži podatke o dosadašnjoj realizaciji Dogovora.

Pored toga, Vijeće je preporučilo Delegaciji da se 
- bez obzira što su veličine udjela republika i pokrajina u kori
štenju ovoga zajma utvrdjene Društvenim dogovorom - u postupku 
usaglašavanja Prijedloga ovoga zakona zalaže za povećanje postotka 
u udjelu Republike Hrvatske u korištenju spomenutog zajma, analog
no visini učešća Republike u društvenom prihodu SFR Jugoslavije.
31. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE

0 NADZORU NAD UVJETNO OSUDJENIM ILI UVJETNO OSLOBODJENIM
OSOBAMA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i mi

šljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Vijeće je, jednoglasno i bez rasprave, sudkladno pri
jedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine SFRJ, utvrdilo 
slijedeće

M I Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog- zakona o ratifikaciji Evropske
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konvencije o nadzoru nad uvjetno osuđjenim ili uvjetno oslobođje 
nim osobama (AS—1 219/ Tj ,
32. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI ODLUKE SAVJETA EFT-e

BROJ 2 0 FORMIRANJU EFTA RAZVOJNOG FONDA ZA JUGOSLA
VIJU , SA STATUTOM FONDA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i 

mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi 
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ,

U raspravi o prijedlogu odluke o davanju suglasnosti 
na Prijedlog zakona sudjelovali su zastupnici Vladimir Seks, 
Ivica Gazi i Ivan Lučev,

Zastupnik Vladimir Šeks predložio je da Viječe 
prihvati prijedlog odluke sukladno prijedlogu Komisije za razr 
matranje akata Skupštine SFRJ s tim da se izmijeni zaklju
čak broj 3. na način, da se precizira da đe mišljenje Sabora 
Republike Hrvatske stupiti na snagu tek kad Savezno izvršno 
viječe donese odluku kojom če se obvezati na realizaciju 
primjedbi Sabora iznijeih u očitovanju Vlade i Komisije za raz^ 
matranje akata Skupštine SFRJ.

Nakon toga Viječe je, jednoglasno, donijelo

O D L U K U
sukladno prijedlogu Komisije za razmatranje akata Skupštine 
SFRJ uz predloženu izmjenu točke 3,*)

S obzirom da viječa Sabora nisu donijela Odluku u istovjet
nom tekstu, u toku sjednice Zajednička komisija za usar 
glašavanje usuglasila je stavove na prijedlogu Komisije 
za razmatranje akata Skupštine SFRJ«
Viječe je jednoglasno usvojilo izvještaj Zajedničke komisije 
za usuglašavanje s kojim je viječe upoznato zastupnik 
Petar Šale, izvjestitelj Komisije,
Odluka Sabora Republike Hrvatske pod brojem 61^-90-8607 
Klasa: 303-03/90-01/31 od 9. studenoga 1990,), upučena 
je predsjedniku Viječa republika i pokrajina Skupštine 
SFR Jugoslavije ,< »Odluka je priložena zapisniku i čini 
njegov sastavni dio.
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33. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI PROTOKOLA 0 PRAVNOJ 
SPOSOBNOSTI I PRIVILEGIJAMA I IMUNITETIMA EUROPSKOG 
UDRUŽENJA SLOBODNE TRGOVINE
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i oči

tovanje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

Viječe je, jednoglasno i bez rasprave, sukladno pri
jedlogu Komisije za razmatranje akata, utvrdilo slijedeće

M I  Š L J E N J E
Prihvaća se Prijedlog zakona o ratifikaciji Protoko

la o pravnoj sposobnosti i privilegijama i imunitetima Europskog 
udruženja slobodne trgovine (AS-1235/1).

34. točka -PRIJEDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE UJEDINJE
NIH NARODA 0 PRAVIMA DJETETA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona i mi

šljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvještaj Komi
sije za razmatranje akata Skupštine SFRJ.

U raspravi, su sudjelovali zastupnici Vladimir Šeks 
i Jure Šonje.

Nakon toga Vijeće je, jednoglasno odgodilo raspravu 
o Prijedlogu zakona o ratifikaciji Konvencije ujedinjenih na
roda o pravima djeteta i tim povodom zaključilo da u buduće neće 
razmatrati akte koji podliježu ratifikaciji, ukoliko Saboru ne 
budu dostavljeni originali tih akata na stranom jeziku koji je 
u njima označen kao izvorni.(*)

(*) Obavijest o odgodi rasprave upućena je pod brojem 61-90-8405 
Klasa 600-01/90-02/03 od 12. studenoga 1990. godine Delega
ciji Sabora Republike Hrvatske u Vijeću republika i pokraji
na Skupštine SFRJ.
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35. točka - PRIJEDLOG DOGOVORA O IZMJENI DOGOVORA O USKLADJIVA- 
NJU OSNOVA POLITIKE OPOREZIVANJA MJENIČNIH KREDITA 
I 0 IZDAVANJU I PUŠTANJU U TEČAJ JEDINSTVENIH MJE
NIČNIH BLANKETA
Zastupnici su poštom primili Prijedlog dgovora i 

mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sjednici izvješće Od
bora za budžeti financije.

U raspravi u kojoj su sudjelovali zastupnici Ivan 
Milas i Petar Šale upozoreno je na stav Sabora Republike Hrva
tske o neprihvaćanju zakona za koje u proceduri usaglašavanja ne 
budu zauzeti i stavovi Skupštine SAP Kosova.

Nakon rasprave Vijeće je, jednoglasno, donijelo sli
jedeću

O D L U K U
1. Prihvaća se Prijedlog dogovora o izmjeni Dogovora 

o uskladjivanju osnove politike oporezivanja mjeničnih kredita i 
o izdavanju i puštanju u tečaj jedinstvenih mjeničnih blanketa.

2. Na tekst Prijedloga dogovora daje se slijedeća pri-
mj edba:

- u preambuli teksta Prijedloga dogovora i dijela te
ksta za potpisnike dogovora, treba u skladu s Amandmanima na 
Ustav Republike Hrvatske brisati riječi "Socijalističke".

3. Ovlašćuje se dr Marijan Hanžeković, ministar fi
nancija Republike Hrvatske da potpiše Dogovor o izmjeni Dogovora
0 uskladjivanju osnova politike oporezivanja mjeničnih kredita
1 o izdavanju i puštanju u tečaj jedinstvenih mjeničnih blanke
ta.

36. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ZAMJENIKA GUVERNERA 
NARODNE BANKE HRVATSKE

ci
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjedni-
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za zamjenika guvernera Narodne banke Hrvatske imenuje 
Zdravko Rogić, viceguverner Narodne banke Hrvatske.

Sukladno tom prijedlogu, Vijeće je jednoglasno i 
bez rasprave s danom donošenja odluke imenovalo ZDRAVKA ROGIĆA 
za zamjenika guvernera Narodne banke Hrvatske.

37. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA NARODNE 
BANKE HRVATSKE I NJIHOVIH ZAMJENIKA
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za članove odnosno zamjenike članova Savjeta Narodne ban
ke imenuju osobe iz reda zastupnika Sabora Republike Hrvatske, 
Vlade Republike Hrvatske, poslovnih banaka i osiguravajućih
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zavoda te iz redova privrednika.
Sukladno ovom prijedlogu Komisije za izbor i imenova

nja Sabora, Viječe je jednoglasno i bez rasprave, za članove 
Savjeta Narodne banke i njihove zamjenike imenovalo:

a) iz reda zastupnika Sabora 
za člana dr ŠIMU DJODANA

za zamjenika člana PETRA ŠALE 
za člana ANDJELKA KRUŽIČEVIĆA 
za zamjenika člana JOSIPA BURŠIĆA 
za člana prof. DJURU VIDMAROVIĆA 
za zamjenika člana dr VLADIMIRA VESELICU

b) iz reda članova Vlade Republike Hrvatskfe
za člana prof, dr MARIJANA HANŽEKOVIĆA, ministra 
financija
za zamjenika člana MARIJANA ERHATIĆA, predstavnika 
Ministarstva financija

c) iz reda poslovnih banaka i osiguravajućih zavoda
za člana JOSIPA PRIBANIĆA, generalnog direktora Za
grebačke banke
za zamjenika člana NIKOLU PAVLETIĆA, generalnog 
direktora Riječke banke
za člana ANDJELKA RADOVINOVIĆA, generalnog direk
tora Privredne banke Zagreb
za zamjenika člana MIRKA VUKUŠIĆA, člana Poslovođ- 
nog odbora Splistke banke
za člana IVICU PATRČIĆA, direktora Slavonske banke 
dd Osijek
za zamjenika člana MARINA KRUŽIČEVIĆA, generalnog 
direktora "Slavija-Lloyd"

d) iz redova privrednika
za člana dr PETRA VIDAKOVIĆA 
za zamjenika člana DINKA VRGOČA 
za člana IVANA CESARECA 
za zamjenika člana ZLATU STANIVUK
za člana dr ZVONIMIRA MEDVEDOVIĆA, direktora Repub
ličkog fonda za razvoj po funkciji
za zamjenika člana BOGUMILA COTU, generalnog direk
tora SDK Republike Hrvatske po funkciji

38. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 
UPRAVNOG ODBORA REPUBLIČKOG FONDA SREDSTAVA OD IGARA 
NA SREĆU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

razrješenje dosadašnjeg predsjednika i svih članova Upravnog 
odbora Republičkog fonda sredstava od igara na sreću.
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Sukladno navedenom prijedlogu Komisije za izbor i 
imenovanja Sabora, Vijeće - je jednoglasno i bez rasprave, u Up
ravnom odboru Republičkog fonda sredstava od igara na sreću s 
danom donošenja odluke razriješilo njegovog predsjednika 

ANTU MATUTINOVIĆA i
članove: BELAMARIĆ DANIJELA, BRATKO STJEPANA,ERJAVEC 

?' MATU, JURAS MIŠKA, KARAMARKO NIKICU, MALOVIĆ
MARIJANA, PIHLER RATKA, ŠEPAK IVANA i VUČA- 
GIĆ STJEPANA

39. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SU
DA HRVATSKE
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske izabere Vjekoslav 
Vidoviđ, diplomirani pravnik iz Zagreba.

U raspravi u kojoj su sudjelovali zastupnici Ante Je- 
lavić, mr Mato Arloviđ, Petar Šale i Ivan Milas iznesen je pri
govor glede potrebe raspisivanja javnih natječaja za sve izbor
ne, pa i sudačke funkcije, te postojanja zakonskih prepreka 
za zasnivanje radnog odnosa nakon zakonom odredjene dobne grani
ce života kandidata.

Nakon rasprave, Vijeće je odgodilo odlučivanje o 
Prijedlogu odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda Hrvatske.

40. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG
SUDA METKOVIĆ
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za predsjednika Općinskog suda Metković izabere Ante žde- 
rić, odvjetnik iz Ploča.

Sukladno navedenom prijedlogu Komisije, Vijeće je 
bez rasprave, jednoglasno, izabralo s danom donošenja odluke 
ANTU ŽDERIĆA za predsjednika Općinskog suda Metković.

41. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
JAVNOG PRAVOBRANIOCA REPUBLIKE HRVATSKE
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se razriješi dužnosti zamjenika Javnog pravobranioca Repub
like Hrvatske Ivanka Balija, danom T. siječnja 1991. godine, radi 
odlaska u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave IVANKU BALIJA 
s danom 1. siječnja 1991. godine razriješilo dužnosti zamjenika 
Javnog pravobranioca Republike Hrvatske.
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42. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽ
NOG PRIVREDNOG SUDA U BJELOVARU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se razriješi dužnosti suca Okružnog privrednog suda u Bjelo
varu s danom 31. prosinca 1990. godine Ante Šalić, radi odlaska 
u mirovinu.

Vijeće je jednoglasno i bez rasprave, sukladno na
vedenom prijedlogu Komisije za izbor i imenovanja Sabora, s da
nom 31. prosinca 1990. godine razriješilo ANTU ŠALIĆA dužnosti 
suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru.

43. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OKRUŽ
NOG SUDA U SPLITU
Zastupnici su Prijedlog odluke primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se danom 30. studenoga 1990. godine Ivo Bubalo razriješi du
žnosti suca Okružnog suda u Splitu, na vlastiti zahtjev, zbog 
početka rada u odvjetništvu.

Sukladno navedenom prijedlogu Komisije, Vijeće je 
jednoglasno i bez rasprave s danom 30. studenoga 1990. godine 
razriješilo IVU BUBALA dužnosti suca Okružnog suda u Splitu.

44. točka - PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DVA SUCA
OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici.
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se s danom 31. prosinca 1990. godine razrješe dužnosti suca 
Općinskog suda u Zagrebu Jakov Keser i Franjo Fuček, radi odlaska 
u mirovinu.

Sukladno navedenom prijedlogu Komisije, Vijeće je 
jednoglasno i bez rasprave s danom 31. prosinca 1990. godine 
razriješilo JAKOVA KESERA I FRANJU FUČEKA dužnosti suca Općin
skog suda u Zagrebu.

45. točka -PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI SUCA OSNOVNOG 
SUDA UDRUŽENOG RADA U OSIJEKU, SA SVOJSTVOM RADNIKA 
U SUDU
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjednici. 
Komisija za izbor i imenovanja predložila je da se 

danom donošenja odluke Ivan Sudar razriješi dužnosti suca Osnov
nog suda udruženog rada u Osijeku, sa svojstvom radnika u sudu, 
radi odlaska na drugu dužnost.
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Sukladno ovom prijedlogu Komisije, Vijeće je jedno
glasno i bez rasprave s danom donošenja odluke IVANA SUDARA 
razriješilo dužnosti suca Osnovnog suda udruženog rada u Osije
ku, sa svojstvom radnika u sudu.

46. točka - PRIJEDLOG ODLUKE 0 IZBORU SUCA OPĆINSKOG SUDA U 
ZLATARU

ci.
Prijedlog odluke zastupnici su primili na sjedni-
Komisija za izbor i imenovanja Sabora predložila je 

da se za suca Općinskog suda u Zlataru izabere Djurdjica Pozaiđ, 
javni pravobranilac općine Zlatar Bistrica s danom 1. prosinca 
1990. godine.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja Sabora, 
Vijeće je jednoglasno i bez rasprave za suca Općinskog suda u 
Zlataru izabralo POZAIĆ DJURDJICU, s tim da na novu dužnost stu
pi 1. prosinca 1990. godine.

Prije završetka rada Vijeće je, većinom glasova, pri
hvatilo Prijedlog zajedničke komisije za usaglašavanje stavova 
vijeća Sabora o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicama i pred
metima opće upotrebe.

Usaglašeni tekst člana 1. glasi:
"Član 22. mijenja se i glasi:
"Troškove analize ili superanalize ispitivanja zdrav

stvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe snosi or
ganizacija udruženog rada koja ih proizvodi ili stavlja u promet 
ili druga organizacija odnosno radni ljudi koji ih proizvode ili 
se bave prometom samostalno osobnim radom, sredstvima rada u 
vlasništvu gradjana".

Time je dovršeno razmatranje akata prema dnevnom re
du sjednice.

* * ±  ic * it

Sukladno zaključku sa zajedničke sjednice svih vijeća 
Sabora, Vijeće je, većinom glasova, donijelo slijedeću
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P R E P O R U K U

1. Preporučuje se delegatima Sabora Republike Hrvat
ske u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ i delegatima 
pokrajina Skupštine SFRJ i delegatima iz Republike Hrvatske u 
Saveznom vijeću Skupštine SFRJ da se založe za odlaganje sjedni
ce Vijeća Skupštine SFRJ.

2. Preporučuje se svim političkim strankama u Repub
lici Hrvatskoj da se za vrijeme zakonom propisane predizborne 
šutnje uzdrže od aktivnosti kojima bi se moglo utjecati na re
zultate prvih višestranačkih izbora u SR Bosni i Hercegovini.

* * * * * *

Sjednica Vijeća zaključena je u 18,15 sati.

*) Prvog dana zasjedanja sjednica je 
zaključena u 20,40 sati..


