
Z A P I S N I K
3. zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Repub

like Hrvatske održane 25. srpnja 1990. godine

Sjednica je počela u 9 sati u velikoj vijećnici Sa
bora, Radićev trg 6.

Sjednici je predsjedavao Dr Žarko Domljan, predsjed
nik Sabora.

Predsjednik Sabora otvorio je sjednicu i pozdravio 
sve prisutne, a posebno Dr Franju Tuđjmana, predsjednika Pred
sjedništva SR Hrvatske, članove Predsjedništva i Izvršnog vijeća 
Sabora.

Predsjednik Sabora konstatirao je, da je pregledom 
eviđencijskih listića utvrdjeno da sjednici prisustvuje većina za
stupnika svakog vijeća, te da se na sjednici mogu donositi pravo
valjane odluke.

Zatim se prešlo na utvrdjivanje dnevnog reda.

Prijedlog dnevnog reda dostavljen je uz poziv za
sjednicu.

Predsjednik je predložio, a zastupnici prihvatili 
da se u dnevni red sjednice uvrsti još jedna točka i to "IZBOR 
PREDSJEDNIKA RADNIH TIJELA SABORA".

Na sjednici je jednoglasno utvrdjen slijedeći 

d n e v n i  r e d :
1. Usvajanje Zapisnika 2. zajedničke sjednice svih 

vijeća Sabora SR Hrvatske održane 28. lipnja 1990. godine,
2. Uvodno izlaganje Predsjednika Predsjedništva So

cijalističke Republike Hrvatske Dr Franje Tudjmana 
u povodu Prijedloga Predsjedništva Socijalističke 
Republike Hrvatske da se pristupi donošenju 
Ustava Republike Hrvatske,

3. Uvodno izlaganje predsjednika Komisije za ustavna 
pitanja Sabora Vladimira Seksa u povodu Izvješća 
o rezultatima javne rasprave o Nacrtu amandmana 
na Ustav SR Hrvatske,
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4. Izbor predsjednika radnih tijela Sabora,
5. Imenovanja i razrješenja funkcionara koji ruko

vode radom republičkih organa uprave kao i nji
hovih zamjenika.

AD. 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 2. ZAJEDNIČKE SJEDNICE SVIH VIJEĆA 
SABORA SR HRVATSKE ODRŽANE 28. LIPNJA 1990. GODINE

Zapisnik 2. zajedničke sjednice svih vijeđa Sabora 
Socijalističke-Republike. Hrvatske održane 28. lipnja 1990. godine 
usvojen je bez primjedbi.

AĐ. 2. UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE 
REPUBLIKE HRVATSKE DR FRANJE TUDJMANA U POVODU PRIJEDLOGA 
PREDSJEDNIŠTVA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE DA SE 
PRISTUPI DONOŠENJU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr Franjo Tuđjman, predsjednik Predsjedništva SR 
Hrvatske podnio je uvodno izlaganje u povodu Prijedloga Predsjed
ništva SR Hrvatske da se pristupi donošenju Ustava Republike 
Hrvatske. Dr Franjo Tuđjman govorio je i o aktualnoj političkoj 
situaciji u Republici.

Predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da đe se 
rasprava o Prijedlogu Predsjedništva SR Hrvatske da se pristupi 
raspravi o promjeni Ustava SR Hrvatske provesti na odvojenim sjed
nicama vijeđa.

AD. 3. UVODNO IZLAGANJE PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA USTAVNA PITANJA
SABORA VLADIMIRA ŠEKSA U POVODU IZVJEŠĆA 0 REZULTATIMA JAV
NE RASPRAVE 0 NACRTU AMANDMANA NA USTAV SR HRVATSKE

Vladimir Seks, predsjednik Komisije za ustavana pi
tanja Sabora podnio je uvodno izlaganje.

Predsjednik Sabora obavijestio je zastupnike da đe se 
rasprava i odlučivanje o promjeni Ustava Republike provesti na 
odvojenim sjednicama vijeđa.
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AD. 4. IZBOR PREDSJEDNIKA. RADNIH TIJELA SABORA '

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav Soci
jalističke Republike Hrvatske predsjednici radnih tijela Sabora 
biraju se na zajedničkoj sjednici svih vijeđa.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika radnih tijela 
Sabora podijeljen je na klupe.

Pređlagač je Komisija Sabora za izbor i imenovanja.
Ivan Milas, predsjednik Komisije za izbor i imeno

vanja, obrazložio je prijedlog Komisije.

Predsjednik je obavijestio zastupnike da se pred
sjednici radnih tijela Sabora biraju javnim glasovanjem, a za 
izbor je potrebna veđina glasova prisutnih zastupnika.

Prijedlog odluke o izboru predsjednika radnih tijela 
Sabora, koju je predložila Komisija Sabora za izbor i imenovanja 
prihvaćen je jednoglasno.

Predsjednik je proglasio da su za predsjednike rad 
nih tijela Sabora izabrani:

- Dr ŽARKO DOMLJAN

- Đr IVAN LUČEV
- NIKOLA KANCIJAN
- Dr ANTE KUTLE

- ALCEO FRANK

za predsjednika Odbora za vanjsku poli
tiku,
za predsjednika Odbora za informatiku,
za predsjednika Odbora za promet i veze,
za predsjednika Odbora za zaštitu pri
rode i čovjekove okoline, i
za predsjednika Odbora za pomorstvo.

Predsjednik je čestitao predsjednicima radnih tijela
na izboru.
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AD. 5. IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA FUNKCIONARA KOJI RUKOVODE RADOM 
REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE KAO I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Na temelju točke 10. Amandmana XLIX na Ustav Soci
jalističke Republike Hrvatske, Sabor na zajedničkoj sjednici 
svih vijeća imenuje i razrješava republičke sekretare i druge 
funkcionare koji rukovode radom republičkih organa uprave, kao 
i njihove zamjenike.

Na temelju člana 321. Poslovnika Sabora, Komisija 
Sabora za izbor i imenovanja podnosi Saboru prijedloge za imeno 
vanja i razrješenja republičkih sekretara i predsjednika repub
ličkih komiteta kao i njihovih zamjenika.

Dio materijala dostavljen je uz poziv za sjednicu, 
a dio je podijeljen na klupe.

Ivan Milas obrazložio je prijedlog Komisija Sabora 
za izbor I imenovanja.

Zastupnik Konjevod Vedran predložio je da se od
godi odlučivanje o imenovanju Dr Zvonimira Međveđovića za 
predsjednika Republičkog komiteta za robni promet.

Prijedlog zastupnika nije prihvaćen (za prijedlog 
je glasalo 56 zastupnika).

Zatim se prešlo na glasovanje.
Predsjednik je obavijestio da se imenovanje i 

razrješenje republičkih sekretara i predsjednika republičkih 
komiteta kao i njihovih zamjenika provodi javnim .glasovanjem, 
a za izbor je potrebna većina glasova prisutnih zastupnika.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 
0 IZBORU ČLANA IZVRŠNOG VIJEĆA I IMENOVANJU REPUBLIČKOG SEKRE_ 
TARA ZA FINANCIJE.

Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednik je proglasio da je za člana Izvršnog 

vijeća Sabora i republičkog sekretara za financije izabran od
nosno imenovan Dr MARIJAN HANŽEKOVlđ.
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Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 
0 IMENOVANJU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA POMORSTVO, SAO
BRAĆAJ I VEZE.

Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednik je proglasio da je za predsjednika Repub

ličkog komiteta za pomorstvo, saobrađja i veze imenovan prof. đr. 
JOSIP BOŽIČEVIĆ.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 0 
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA TURIZAM.

Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednik je proglasio da je za predsjednika Republič

kog komiteta za turizam imenovan gospođin JANKO VRANYCZANY-DO- 
BRINOVIĆ.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 0 
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA VODOPRIVREDU.

Prijedlog odluke prihvaćen je jednoglasno.
Predsjednik je proglasio da je za predsjednika Re

publičkog komiteta za vodoprivredu imenovan gospodin BRANKO BERGMAN.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 0 
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA ROBNI PROMET.

Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova (11 protiv).
Predsjednik je proglasio da je za predsjednika Re

publičkog komiteta za robni promet imenovan dr. ZVONIMIR MEDVEDO- 
VIĆ.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 0 
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE.

Prijedlog odluke prihvaćen je većinom glasova (1 protiv). 
Predsjednik je progalasio da je za predsjednika 

Republičkog komiteta za rad i zapošljavanje imenovan gospodin 
MARIN ČRNJA.
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Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 
0 IMENOVANJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMITETA ZA PO
LJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO.

Prijedlog odluke prihvađen je jednoglasno.
Predsjednik je proglasio da je za zamjenika pred

sjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo ime
novan mr LUKA STOJAKOVIC.

Predsjednik je dao na glasovanje PRIJEDLOG ODLUKE 
0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA REPUBLIČKOG KOMI
TETA ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA.

Prijedlog odluke prihvađen je većinom glasova 
(17 protiv), te je razriješen dužnosti zamjenik predsjednika 
Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja gospodin 
MIROSLAV BUTOROVIČ.

Prema članu 7. zakona o Izvršnom vijeću, članovi 
Izvršnoga vijeća, prije stupanja na dužnost daju na zajedničkoj 
sjednici svih vijeća Sabora svečanu izjavu, čiji je tekst utvr- 
đjen zakonom.

Predsjednik je predložio, a zastupnici prihvatili 
da svečanu izjavu u istovjetnom tekstu dadu i imenovani pred
sjednici republičkih komiteta, koji ne ulaze u sastav Izvršnoga 
vijeća, ali učestvuju u njegovom radu kada su na dnevnom redu 
sjednica Izvršnoga vijeća pitanja koja spadaju u djelokrug rada 
tih organa.

Predsjednik je pozvao dr. MARIJANA HANŽEKOVIĆA, 
đr. JOSIPA BOŽIČEVIĆA, JANKA VRANYCZANY-DOBRINOVIĆA i BRANKA 
BERGMANA da dadu svečanu izjavu, na način da potpišu njezin 
tekst.

(Gospodin MEDVEDOVIĆ potpisao je tekst svečane 
izava prilikom izbora za člana Izvršnoga vijeća Sabora, a 
gospođin ČRNJA prilikom Imenovanja za predsjednika Republičkog 
komiteta za boračka i invalidska pitanja.)



7

Predsjednik je u ime svih čestitao na izboru članu 
Izvršnog vijeda Sabora kao i rukovodiocima republičkih organa 
uprave sa željom za uspješan rad na ovim odgovornim društvenim 
funkcijama.

U nastavku predsjednik Sabora obavijestio je za
stupnike :

stupnika;
- da đe se u 11 sati održati sjednica klubova za

- da đe se u 17 sati održati 4, zajednička sjednica 
svih vijeđa Sabora na kojoj će se proglasiti amandmani na Ustav 
SR Hrvatske;

- da đe u 18 sati pred zgradom Sabora biti svečano 
podizanje nove zastave Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Zagreba gospodin Boris Buzančiđ i 
članovi Odbora za podizanje spomenika banu JOSIPU JELAČIĆU, 
poklonili su Hrvatskom saboru primjerak kipa bana Jelačiđa iz
liven u bronci kao simbolični gest i najavu ponovnog postavlja
nja spomenika.

Sjednica je zaključena u 10,40 sati.


