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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa: 021-03/91-05/04
Ur.hroj: 6701-91-"! 4
Zagreb, 9. travnja 1991.

ZASTUPNICIMA U 
VIJEĆU UDRUŽENOG RADA 
VIJEĆU OPĆINA
DRUŠTVENO-POLITIČKOM VIJEĆU 
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet: 14. zajednička sjednica 
svih vijeća Sabora 
Republike Hrvatske

Na temelju članka 38. i 323. Poslovnika Sabora Repu
blike Hrvatske, sazivam 14. zajedničku sjednicu svih vijeća Sabo
ra Republike Hrvatske.

Sjednica će započeti u utorak 16. travnja 1991. u 9 sati, u 
Zagrebu, u Velikoj vijećnici Sabora Republike Hrvatske.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I  R E D :

1. Političke prilike u Republici Hrvatskoj,
2. Prijedlog zakona o pretvorbi društvenih poduzeća,
3. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 

o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, 
s Prijedlogon zakona,

4. Prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o Hrvatskom fondu za razvoj, s Prijedlogom zakona i

5. Prijedlog odluke o izboru članova Odbora Sabora Republike 
Hrvatske za zaštitu ljudskih prava.
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U vezi pojedinih točaka predloženog dnevnog reda napo
minjem slijedeće:

Političke prilike u Hrvatskoj nameću potrebu da se o 
njima provede rasprava u Saboru Republike Hrvatske, što pod
razumijeva i raspravu o rješavanju jugoslavenske krize u cje
lini. Iznošenjem stajališta predstavnika najviših državnih 
tijela Republike? Hrvatske i čelnika političkih stranaka, ras
pravom i donošenjem odgovarajućeg političkog akta na predsto
jećoj sjednici, Sabor Republike Hrvatske zauzet će stavove o 
ključnim problemima političke zbilje u Republici Hrvatskoj.
U sklopu toga raspravit će se položaj Hrvata izvan domovine, 
ustavne ovlasti saveznih državnih tijela i druga politička pi
tanja. S tim u vezi zastupnicima se dostavlja Deklaracija Na
rodne skupštine Republike Srbije od 2. travnja 1991. godine o 
mirnom rješavanju jugoslavenske krize, protiv građanskog rata 
i nasilja, kao i Izjava Predsjedništva Sabora Republike Hrvat
ske od 8. travnja ove godine povodom spomenute deklaracije. 
Istovremeno, zastupnicima se dostavlja i prosvjed Predsjedniš
tva Sabora Republike Hrvatske povodom suđenja pred Vojnim su
dom u Zagrebu ministru obrane Republike Hrvatske Martinu Špe- 
gelju i ostalima.

Prijedlog zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, Pri
jedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj, s 
Prijedlogom zakona i Prijedlog za donošenje zakona o izmjena
ma i dopunama Zakona o Hrvatskom fondu za razvoj, s Prijedlo
gom zakona, predsjednici vijeća Sabora uvrstili su u prijed
loge dnevnih redova sjednica vijeća 16. i 17. travnja ove go
dine. Ocijenili su, međutim, da bi zbog značenja tih zakon
skih prijedloga, bilo korisno na zajedničkoj sjednici sasluša
ti uvodno izlaganje predstavnika Vlade Republike Hrvatske te 
provesti raspravu o tim zakonskim prijedlozima.

Konačno, kako to nije učinjeno na prethodnoj zajednič
koj sjednici u ožujku ove godine, na predstojećoj će se zajed
ničkoj sjediiici izabrati članovi Odbora Sabora Republike Hrvat-

PREDSJEDNIK SABORA-

ske za zaštitu ljudskih prava. 

Priloga: 3


