S A B O R
REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNICIMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet: Zapisnik 20. skupne sjednice
vijeća Sabora Republike Hrvat
ske, održane 8. i 9. studenoga
1991. godine

Skupna sjednica svih vijeća Sabora započela je s
radom 8. studenog 1991. u 20 sati.*)
Sjednicom je, u dogovoru s predsjednicima VUR-a i
VO, predsjedavao Vice Vukojević, predsjednik Društveno-političkog vi joća Sabora.**)
Predsjedavajući je obavijestio zastupnike da su
izostanak za oba dana zasjedanja ispričali zastupnici:
- Josip Juras, Vlado Katančić i Boris Vujaškoviđ
iz Vijeća udruženog rada
- Mijo Hlad i Ivan Ivelja iz Vijeća općina te Igor
štoković i Ivan Tormaš iz Društveno-političkog vijeća. Naknadno
je izostanak sa sjednice ispričao zastupnik u Vijeću udruženog
rađa Arutr Gedike.
Predsjedavajući je utvrdio da je na sjednici nazo
čna većina zastupnika svakog vijeća te da se mogu donositi pra
vovaljane odluke.
Zatim se prešlo na utvrdjivanje dnevnog reda.
U pozivima vijeća za ovu sjednicu predložen je dne
vni red od ukupno 29 točaka, zajednički za sva tri vijeća.
Pored toga u Vijeću udruženog rada predložene su
dvije točke dnevnog reda više i to točka 15. i 30. prema pozi
vu ovog vijeća, a u Vijeću općina, takodjer prema pozivu ovog
vijeća, točke 28. i 29.
U medjuvremenu Vlada Republike Hrvatske zatražila
je odgodu raspravo o Prijedlogu zakona o Narodnoj banci Hrvat
ske /točka 15/.
Predsjedavajući je nadalje, upozorio na pogrešne
nazive akata u točki 2. i 11, koji ispravno glase:

*) Drugog dana zasjedanja sjednica je započela u 9 sati.
**) Dijelom skupne sjednice, u kojem je usvojen Ustavni zakon
o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike
Hrvatske i donesena Odluka o njegovu proglašenju, predsje
davao je dr Žarko Domljan, predsjednik Sabora Republike
Hrvatske.
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- točka 2. - Prijedlog za donošenje zakona o javnom
poduzeću "Brijuni", s Prijedlogom zakona,
- točka 11. - Prijedlog za donošenje zakona o mati
ci Hrvatskih obrtnika i podzetnika, s Prijedlogom zakona.
I
Vlada Republike Hrvatske predložila je da
hitnom postupku razmotre:
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA 0 KONCESIJAMA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 JAVNOM PODUZEĆU
"BRIJUNI" S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
KOJIMA SU OSNOVANA JAVNA PODUZEĆA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA O
MORSKOM RIBARSTVU, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IGRAMA NA SREĆU
I ZABAVNIM IGRAMA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0
PROSTORNOM PLANIRANJU I UREDJIVANJU PROSTORA, S PRIJEDLOGOM
ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O "NAGRADI IVAN
FILIPOVIĆ", S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DO
PUNAMA ZAKONA 0 POREZU NA PROMET NEKRETNINA, S PRIJEDLOGOM ZA
KONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU RAT
NE ŠTETE, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- Sa zajedničke sjednice Odbora za prostorno uredjenje i Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline zastup
nici su, u mapi na klupama, dobili drugo izvješće u kojemu ovi
odbori predlažu odgodu rasprave o Prijedlogu za donošenje zako
na o Javnom poduzeću "Brijuni". Oba odbora su, u svojemu izvje
šću od 31. srpnja ove godine, medjutim, podržali donošenje ovo-r
ga zakona po hitnom postupku.
Zakonodavno-pravna komisija se ne protivi primjeni
hitnog postupka.
Nakon očitovanja povjerenika Vlade, Marijana Prusa
i Ante Kutle, predsjednika Odbora za zaštita prirode i čovjeko
ve okoline prijedlog Odbora j;e stavljen na glasovanje.
Sva tri vijeća su prihvatila prijedlog Odbora da se
odgodi rasprava o Prijedlogu zakona i to:
- Vijeće udruženog rada dva glasa "protiv"
- Vijeće općina tri glasa "protiv"
- Društveno-političko vijeće četiri glasa "protiv".
Zaftonodavno-pravna komisija protivi se donošenju
Zakona o "Nagradi Ivan Filipović", po hitnom postupku te predla
že da se ovaj Zakon donese u redovnom postupku, odnosno, ako
Vlada drži da je ovu materiju potrebno hitno regulirati, da to
učini svojom uredbom. Za razliku od Zakonodavno-pravne komisi
je, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu predložio je da se
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ovaj Zakon donese po hitnom postupku.
Nakon očitovanja povjerenika Vlade Stjepana Puška
ra, pomoćnika ministra prosvjete i kulture, te zastupnika Juriđ
Marijana, Kazimira Svilena te Ratka Ličine,prijedlog Zakonodavnopravne komisije, da se ovaj zakon donese u redovnom postupku,
stavljen je na glasovanje.
U Vijeću udruženog rada i Vijeću općina većinom gla
sova prihvaćen je prijedlog Zakonodavno-pravne komisije, dok
je u Društveno-političkom vijeću većinom glasova taj prijedlog
odbijen te podržan prijedlog Vlade o hitnosti postupka donoše
nja zakona.*
Ostali prijedlozi Vlade prihvaćeni su da se raspra
ve po hitnom postupku.
II grupa zastupnika (Nikola Kancijan - Vijeće udru
ženog rada, Ivica Percan - Vijeće općina i Željko Mažar - Društveno-političko vijeće) predložila je da se, takodjer po hitnom
postupku, razmotre slijedeći akti:
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA
DOPUNAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU,
PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA
DOPUNAMA ZAKONA O RADNIM ODNOSIMA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA
DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU, S PRIJEDLOGOM ZAKONA

I
S
I
I

Vlada Republike Hrvatske i Odbor za socijalnu po
litiku i zdravstvo protivilo se uvrštavanju navedenih akata
u dnevni red. Zakonodavno-pravna komisija predložila je da se
navedeni akti razmotre po redovnom postupku, čijem stajalištu
se priklonio i predstavnik pređlagača.
III grupa zastupnika (Ivica Roguljić - Vijeće udru
ženog rada, Zvonimir Hrgović - Vijeće općina i dr Zvonimir Marković - Društveno-političko vijeće )predložili Su da se po
hitnom postupku razmotri
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0
STOPAMA NEPOSREDNIH POREZA I PRIPADNOSTI POREZA, TAKSA I DRU
GIH PRIHODA DRUŠTVENO-POLITIČKIM ZAJEDNICAMA U 1991. GODINI,
S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Vlada Republike Hrvaske nije pdđržala ovaj prijed
log kao ni radna tijela Sabora. Predlagao je, prilikom utvrđjivanja dnevnog reda, povukao prijedlog iz procedure.
IV grupa zastupnika (Ćiro Grubišić - Vijeće udruže
nog rada, Djuro Perica - Vijeće općina i Milan Kovač - Društve

* Zajednička komisija vijeća Sabora za usuglašavanje stajališ
ta vijeća o primjeni hitnog postupka pri donošenju ovog za
kona, održala je sjednicu i usuglasila se na prijedlogu Društveno-političkog vijeća. Izvješće sa usuglašavanja prilaže
se uz zapisnik i čini njegov sastavni dio.
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no-političko viječe) predložili su da se po hitnom postupku ram
2 motri i
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATICI HRVATSKIH
OBRTNIKA I PODUZETNIKA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA.
Uvažavajući mišljenje Vlade Republike Hrvatske
predlagač je, takodjer prilikom utvrdjivanja dnevnog reda,
povukao prijedlog iz procedure.

V
- Vlada Republike Hrvatske naknadno je (na
upućivanja poziva za sjednicu) uputila Saboru nekoliko zakon
skih akata i predložila da se razmotre po hitnom postupku i
to:
1. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI
ZAKONA 0 PLAĆANJU DOPLATNIH POŠTANSKIH MARAKA U POŠTANSKOM PRO
METU NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE,S PRIJEDLOGOM ZAKONA
2. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O
ZABRANI PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREDJENIH
NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE, ODNOSNO
VLASNIŠTVO FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
3. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 HRVATSKOM CRVENOM
KRIŽU, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
4. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 STAVLJANJU IZVAN
SNAGE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZAKONA 0 JAVNOM TUŽILAŠTVU, S PRIJE
DLOGOM ZAKONA
5. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPU
NAMA ZAKONA 0 USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Na navedene prijedloge Vlade očitovali su se Marijan
Prus, zamjenik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo Vlade
Republike Hrvatske i Bosiljko Mišetić, ministar pravosudja i
uprave, a svoje primjedbe iznijeli su zastupnici Ante Klarić,
Ivan Milas i mr.Mato Arlović (zastupnici u Društveno-političkom
vijeću Sabora).
Zatim se pristupilo glasovanju za svaki akt pojedi
načno da li da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku.
Svi prijedlozi prihvaćeni su po vijećima jednoglas
no osim
PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
ZABRANI PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREDJENIH
NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE, ODNOSNO
U VLASNIŠTVO FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, S PRIJEDLOGOM ZAKONA,
koji je u Vijeću udruženog rada i u Vijeću općina prihvaćen
jednoglasno, a u Društveno-političkom vijeću sa jednim glasom
"protiv".
Zatim :-r- •y-.-\ - !u m i o;. glasovanju o usvajanju dnev
nog reda u cjelini zajedno sa prihvaćenih izmjenama i dopunama.
U Vijeću udruženog rada sa jednim šuzđmžanim gla
som, a u Vijeću općina i Društveno-političkom vijeću jednoglas
no, prihvaćen je slijedeći
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D N E V N I

R E D

1. (*) PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONA 0 IZMJENAMA; 'USTAVNOG ZAKONA
ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
2. PRIJEDLOG

ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 KONCESIJAMA

3. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA KOJIMA SU
OSNOVANA JAVNA PODUZEĆA
4.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 MORSKOM RIBARSTVU

5. PRIJEDLOG

ZAKONA 0 IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA,

6. PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU
UREDJIVANJU PROSTORA

I

7. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PLAĆANJU DOPLA
TNIH POŠTANSKIH MARAKA U POŠTANSKOM PROMETU NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE
8. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZABRANI PRIJENOSA PRAVA
RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREDJENIH NEKRETNINA U DRUŠTVENOM
VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE, ODNOSNO U VLASNIŠTVO FIZIČKIH
I PRAVNIH OSOBA
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU
REPUBLIČKE UPRAVE
10. PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU
1 1 . PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE U REPUBLICI
HRVATSKOJ ZAKONA O SAVEZNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
12. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
13. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O RADNIM ODNOSIMA
14. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE
ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU

ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA

15. PRIJEDLOG ZAKONA 0 "NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ"
(*) Vijeća Sabora, prilikom utvrdjivanja dnevnog reda zajedničke
sjednice svih vijeća Sabora Republike Hrvatske 7. studenoga
1991. godine, prihvatila su da se u dnevni red 20. skupne
sjednice uvrsti Prijedlog za donošenje ustavnog zakona o
izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvat
ske i akt donese po hitnom postupku.
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16

.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 POREZU NA
PROMET NEKRETNINA

17 . PRIJEDLOG ZAKONA 0 UTVRDJIVANJU RATNE ŠTETE
18. PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI
19. PRIJEDLOG ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
20

21
22

.

.
.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 KAZALIŠTU
PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O LOVU
PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSNOVNOM
ŠKOLSTVU

23 . PRIJEDLOG O NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SUDA JUGOSLA
VIJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA POJEDINAČNIH AKATA I RADNJI PODU
ZETIH NA OSNOVI ODLUKE O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA
0 VOJNOJ OBVEZI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
24 . ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SUDA JUGOSLA
VIJE 0 OBUSTAVI RJEŠENJA POJEDINAČNIH AKATA I RADNJI PODU
ZETIH NA OSNOVI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0
OPĆENARODNOJ OBRANI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
25. ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ODLUKE 0 JEDINSTVENOM
NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA POSLOVA PLATNOG PROMETA PO OS- v
NOVI PLASMANA I SREDSTAVA PRIMARNE EMISIJE ("Službeni list
SFRJ" br. 28/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
26 . ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODLUKE O ZAŠTITI INTERESA SFR
JUGOSLAVIJE U OBLASTIMA KOJE SE ODNOSE NA FUNKCIONIRANJE
JEDINSTVENOG MONETARNOG I DEVIZNOG SISTEMA I POLITIKE
27. ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SUDA JUGOSLAVI
JE O OBUSTAVI IZVRŠENJA POJEDINAČNIH AKATA I RADNJI PODUZETIH
NA OSNOVI ODLUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 SLUŽBI
DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
28. POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA, STANOVA I POLJOPRIVREDNIH
GOSPODARSTAVA U 1991. GODINI
- Izvještaj o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima u
1991. godini
29 . IZVJEŠĆE (MIŠLJENJE) KOMISIJE ZA USTAVNA PITANJA SABORA
REPUBLIKE HRVATSKE 0 PITANJU DA LI ZASTUPNIK SABORA MOŽE,
PORED ZASTUPNIČKE FUNKCIJE, OBNAŠATI ISTOVREMENO I RUKOVOD
NE DUŽNOSTI U IZVRŠNIM ODNOSNO SUDBENIM TIJELIMA
30. IZVJEŠĆA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA ZA USUGLAŠAVANJE STAVOVA IZMEDJU VIJEĆA SABORA

7

- o Prijedlogu odluke o rasporedu i korištenju sredstava
za poticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih
u Proračunu Republike Hrvatske za 1991, godinu.

1. točka - PRIJEDLOG USTAVNOG ZAKONAAO IZMJENAMA USTAVNOG ZAKONA
ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagao akta je Komisija za ustavna pitanja Sabora,
a zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za donošenje ustav
nog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Repu
blike Hrvatske, s Prijedlogom ustavnog zakona..
0 primjeni hitnog postupka odlučeno je prethodno,
prilikom utvrdjivanja dnevnog reda sjednice.
Nakon rasprave, u kojoj su sudjelovali željko Mažar
i mr Mato Arloviđ, zastupnici u Društveno-političkom vijeću, sva
tri su vijeća Sabora, jednoglasno, usvojila
Prijedlog
ustavnog zakona o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava
Republike Hrvatske u tekstu kako ga je predložila Komisija za
ustavna pitanja Sabora.
Vijeća su, zatim, bez rasprave donijela slijedeću

O D L U K U
Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o iz
mjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske,
kojeg je donio Sabor Republike Hrvatske na sjednici Vijeća udru
ženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, 8.
studenoga 1991. godine.
* * * * * * *
Vijeća Sabora su, porćđ toga, na prijedlog zastupnika
Željka Mažara, a povodom usvajanja Prijedloga ustavnog zakona
za izmjene Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvat
ske, bez rasprave većinom glasova (uz dva glasa "protiv") doni
jela i slijedeći
Z A K L J U Č A K
Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da,u smislu
Ustavnim zakonom o izmjenama Ustavnog zakona o provedbi Ustava
Republike Hrvatske, izmijenjenih rokova, dinamički novelira svoj
Program usuglašavanja zakona i drugih propisa sa Ustavom Republi
ke Hrvatske, i da o tome izvijesti Sabor Republike Hrvatske na
njegovom narednom zasjedanju.
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2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
KONCESIJAMA
Pređlagač akta je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno je da se prijedlog ovog
akta razmotri po hitnom postupku.
Zastupnici su poštom primili Prijedlog zakona kao i
izvješće Zakonodavno-pravne komisije.
Raspravu su proveli Odbor za pitanja političkog sus
tava i Odbor za ekonomsku politiku i razvoj, čija izvješća su
zastupnici primili na sjednici.
Radna tijela nisu imala primjedbi.
Vijeća su, usvojila bez rasprave, većinom glasova i
to:
Vijeće udruženog rada sa jednim glasom "protiv"
Vijeće općina jednoglasno
Društveno-političko vijeće uz dva uzdržana glasa
Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama kako ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske /akt pod brojem 503010591-1 klasa 300-01/91-01/03 od 15. kolovoza 1991./.
3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA KOJIMA SU OSNOVANA
JAVNA PODUZEĆA
Pređlagač akta je Vlada Republike Hrvatske, a kod ut
vrdjivanja dnevnog reda odlučeno je, da se Prijedlog ovog akta
razmotri po hitnom postupku.
Zastupnici su poštom primili Prijedlog akta, izvješ
ća s rasprave Odbora za ekonomsku politiku i razvoj, Zakonodavnopravne komisije, Odbora za promet i veze kao i amandman Vlade.
Zakonodavno-pravna komisija dala- je primjedbe u odno
su na odredjivanje pojma vlasnika javnog poduzeća i njegovih ov
laštenja, te druge primjedbe sadržane u izvješću Komisije koje
Vlada ne prihvaća.
Vlada Republike Hrvatske očitovala se o primjedbama
Zakonodavno-pravne komisije i podnijela je amandman na svoj
prijedlog zakona, koji glasi:
U članku 9. iza riječi "Narodne novine", broj 53/90"
dodaju se riječi"i 9/91".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"U članku 169. stavak 2, članku 172. stavak 3, član
ku 173. stavak 4, članku 175. stavak 3. i članku 176. stavak 4.
brišu se. "
Predloženi amandman Vlade u vijećima je prihvaćen
većinom glasova i to u Vijeću udruženog rada s jednim glasom
"protiv", a u Vijeću općina i Društveno-političkom vijeću jed
noglasno .
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Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu zakona u
c jelini.
Vijeća su usvojila većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada jednoglasno
Vijeću općina sa jednim glasom "protiv"
Društveno-političkom vijeću sa dva glasa ''.protiv"
Prijedlog
zakona o izmjenama zakona, kojima su osnovana javna poduzeća
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt pod brojem
5030105-91-1 klasa 305-01/91-01/34 od 17. srpnja 1991) zajedno
s prihvaćenim amandmanom.
4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0 MORSKOM RIBARSTVU
Rredlagač akta je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrdjivanja dnevnog reda takođjer je odlučeno da se Prijedlog ovog
akta razmotri po hitnom postupku.
Raspravu su proveli Zakonodavno-pravna komisija i Od
bor za pomorstvo, čija izvješća su zastupnici primili poštom,
kao i izmjenjeni i dopunjeni tekst obrazloženja Prijedloga akta
koji je dostavila Vlada u skladu sa prijedlogom Zakonođavno-pravne komisije.
Vijeća su, zatim, provela glasovanje o amandmanima i
to:
- Amandman na članak 1. Prijedloga zakona podnijela
je Vlada Republike Hrvatske, i to:
"U članku 1. Prijedloga zakona o dopuni Zakona o mor
skom ribarstvu riječi "31 . prosinca 1991 . godine" zamjenjuju
se riječima "30. travnja 1992. godine".
Navedeni amandman Vlade prihvatila su sva tri vijeća
jednoglasno.
Nadalje, Vlada je prihvatila i amandmane zastupnika
u Vijeću općina dr. Andrije Buljevića, koji glase:
(1) U članku 41. stavku 1. Zakona o morskom ribarst
vu iza točke 4. dodaje se nova točka koja glasi:
"5. Ograničiti ili zabraniti lov, vadjenje i promet
pojedinih vrsta riba i drugih morskih životinja."
(2) U članku 66. stavku 1. brojke "3,000.000 do
30.000. 000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 400.000".
U stavku 3. brojke ''1 00.000 do 500.000" zamjenjuju
se brojkama "10.000 do 20.000".
(3) U članku 67. u stavku 1. brojke "1.000.000 do
10.000. 000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 300.000".
U stavku 2. brojke "100.000 do 500.000" zamjenjuju
se brojkama "10.000 do 15.000".
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(4) U članku 68. u stavku 1. brojke "500.000 do
1.000. 000" zamjenjuju se brojkama "25.000 do 200.000".
U stavku 2. brojke "50.000 do 100.000" zamjenjuju
so brojkama "5.000 do 25.000".
(5) U članku 69. u stavku 1. brojke "100.000 do
500.000" zamjenjuju se brojkama "20.000 do 50.000".
U stavku 2. brojke "25.000 do 50.000" zamjenjuju
se brojkama "5.000 do 20.000".
(6) U članku 70. u stavku 1. brojke "1,000.000 do
5.000. 000" zamjenjuju se brojkama "100.000 do 200.000".
U stavku 4. brojke "5,000.000 do 20,000.000" zamje
njuju se brojkama "50.000 do 100.000".
(7) U članku 71. u stavku 1. brojke "250.000 do
500.000" zamjenjuju se brojkama "10.000 do 25.000".
(8) U članku 72. brojke "15.000 do 250.000" zamje
njuju se brojkama "5.000 do 20.000".
(9) U članku 73. u stavku 1. brojke "5.000 do
50.000" zamjenjuje se brojkama "5.000 do 20.000".
U stavku 2. broj "5.000" zamjenjuje se brojem
"1 .500" .
O navedenim amandmanima glasovalo se zajedno kao o
amandmanima Vlade.
Vijeća su, većinom glasova, prihvatila amandmane
zastupnika Buljeviđa, kao
amandmane Vlade, i to Vijeće
udruženog rada i Vijeće općina jednoglasno, a Društveno-političko vijeće sa jednim glasom "protiv".
Vlada Republike Hrvatske.je, prihvaćajući primjedbe
Saveza za sportski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvat
ske podnijela,: svoje amandmane, koje su zastupnici primili na
sjednici, a glase:

1.
U članku 22. Zakona o morskom ribarstvu "Narodn
novine", br, 44/80, 41/84, 9/88, 9/91) iza stavka 1. dodaje
se novi stavak koji glasi:
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"Jedinstvena godišnja članska karta Saveza za sport
ski ribolov na moru i podvodne djelatnosti,Hrvatske, potvrdjena
i izdana od športsko-ribolovnog društva vrijedi kao dozvola
za 'športski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske".
Stavak 2. postaje stavak 3.
2. U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Osobe koje imaju odobrenje za športski ribolov ne
plaćaju naknadu za obavljanje sportskog ribolova osim za spcrtski
ribolov podvodnom puškom".
3. U članku 32. riječi "Jedinstvena godišnja članska
karta Saveza za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, zamjenjuju
se riječima:
"Jedinstvena godišnja članška karta Saveza za šport
ski ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske".
4. U članku 33a. riječi "Saveza za podvodne aktivno
sti j sportski ribolov na moru Socijalističke Federativne Repu
blike Jugoslavije" zamjenjuju se riječima: "Saveza za športski
ribolov na moru i podvodne djelatnosti Hrvatske."
Navedene amandmane prihvatila su sva tri vijeća je
dnoglasno .
Zatim se prešlo na glasovanje o Prijedlogu zakona u
cjelini uz napomenu predsjedavajućeg da se prihvaćanjem amand
mana mijenja i naziv zakona.
Vijeća su usvojila, većinom glasova, i to
Vijeće udruženog rada - s jednim suzdržanim glasom
Vijeće općina - jednoglasno, a
Društveno-političko vijeće - s dva glasa "protiv"
PRIJEDLOG
zakona o dopuni Zakona o morskom ribarstvu kako ga je predloži
la Vlada Republike Hrvatske (akt pod br. 5030112-91-3 klasa
324-03/91-01/02 od 8. srpnja 1991) zajedno s prihvaćenim amand
manima .
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5. točka

PRIJEDLOG ZAKONA 0 IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM
IGRAMA

Predlagao je Vlada Republike Hrvatske, a prilikom
utvrđjivanja dnevnog reda odlučeno je da se Prijedlog ovog
akta razmotri po hitnom postupku.
Raspravu su proveli Zakonodavno-pravna komisija,
Odbor za budžet i financije i Odbor za socijalnu politiku i
zdravstvo, koja izvješća su zastupnici primili poštom.
1. Vlada Republike Hrvatske i Odbor za socijalnu
politiku i zdravstvo podnijeli su amandman koji glasi:
"U članku 1. stavku 2. i članku 46. iza riječi
"soci jaIno-humanitarnih potreba" dodaju se riječi "za potrebe
i programe rada i invalida".
Navedeni amandman je u vijećima prihvaćen 'većinom
glasova i to u Vijeću udruženog rada i Vijeću općina jednoglasno,
a u Društveno-političkom vijeću s jednim glasom "protiv".
2. Vlada.Republike Hrvatske je na prijedlog
Zakonođavno-pravne komisije podnijela amandman:
"U člancima 21, 25. st. 3. i 27. stavak 2. riječi
"propisom Ministarstva financija" zamijenjuju se riječima "propi
som ministra financija."
. Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada jednoglasno, u Vijeću općina - sa jednim
glasom "protiv" u Društveno-političkom vijeću sa dva glasa
"protiv".
0 amandmanom Zakonođavno-pravne komisije na članak
28. nije se glasovalo jer se u odredbi toga članka uredjuje
sklapanje ugovora, a ne donošenje propisa, stoga se amandman
sadržajno ne može odnositi na odredbe članka 2^.
3. Zastupnici Manon Giron, zastupnik u Vijeću
udruženog rada, Josip Buršić, zastupnik u Vijeću općina Sabora,
i Luciano Sušanj, zastupnik u Društveno-političkom vijeću su
podnijeli su amandman na članak 22.
Vlada Republike Hrvatske prihvaća ovaj amandman,
kojim se članak 22. mijenja i glasi:
"Igre na sreću na automatima s jednostrukim ulo
gom, stavljaju se u pogon ubacivanjem kovanog novca ili žetona
ili okretom ključa ili daljinskim upravljačem, a omogućuju
ostvarivanja dobitaka najviše 300 puta većeg od vrijednosti
uloga koji služi za stavljanje u pogon automata,k&o i zabavne
igre na automatima za zabavu, može organizirati pravna ili
fizička osoba koja obavlja djelatnost
priredjivanja igara
na sreću ilipriredjivanja zabavnih igara ili ugostiteljsku
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ili turističku djelatnost u posebno uredjenim zabavnim klu
bovima koji mogu biti organizirani i kao putujuće radnje ili
u ugostiteljskim objektima".
Amandman je jednoglasno prihvaćen u sva tri vije
ća Sabora.
udruženog
i Luciano
podnijeli
Republike

4. Zastupnici Manon Giron, zastupnik u Vijeću
rada, Josip Buršić, zastupnik u Vijeću općina
Sušanj, zastupnik u Društveno-političkom vijeću
su amandman na članak 25. stavak 4., koji je Vlada
Hrvatske prihvatila, a koji glasi:

"Atest o ispravnosti automata za igre na sreću
važi jednu godinu i mora se obnavljati prije isteka tog roka".
Amandman je prihvaćen većinom glasova, i to u
Vijeću udruženog rada s jednim suzdržanim glasom, a u Vijeću
općina i Društveno-političkom vijeću jednoglasno.
5. Na članak 40. stavak 2. zastupnici Manon Giron
iz Vijeća udruženog rada, Josip Buršić iz Vijeća općina Sabora
i Luciano Sušanj iz Društveno-političkog vijeća podnijeli su
amandman kojeg je Vlada Republike Hrvatske prihvatila, a koji
glasi:
"Za postavljanje automata za igre na sreću s jedno
strukim ulogom, kao i automata za zabavu u ugostiteljskimobjek
tima iz članka 23. ovoga zakona, plaća se posebna taksa koja je
prihod proračuna općine gdje se postavljaju automati".
Takodjer, dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Posebna taksa za postavljanje automata plaća se
za godinu dana unaprijed prilikom postavljanja zahtjeva za plombiranje automata u općini u kojoj se postavlja i važi za taj
automat na području Republike Hrvatske do isteka roka važenja
takse ili do uništenja automata".
Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada sjednim glasom "protiv", a u Vijeću općina
i Društveno-političkom vijeću jednoglasno.
6. Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandman
da se članak 41. izmijeni i da glasi:
"Visinu posebne takse iz članka 37, 39. i 40.
ovog zakona propisuje Vlada Republike Hrvatske, a visinu poseb
ne takse iz članka 38. propisuje izvršno vijeće općine".
Amandman je prihvaćen u Vijeću udruženog rada
i Vijeću općina jednoglasno, a u Društveno-političkom vijeću uz jedan
glas "protiv".
Zastupnici Manon Giron, Josip Buršić, i Luciano
Sušanj, podnijeli su, takodjer, amandman na članak 41.
Medjutim, o tom amandmanu se nije glasovalo s obzirom da je
sadržaj tog amandmana obuhvaćen Vladinim amandmanom na isti
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članak, koji je i prihvaćen.
7. Na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Vlada
Republike Hrvatske podnijela je slijedeći amandman na članak
48.
Članak 48. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 500.000 do 1,500.000 dinara
kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:
1. ako priredi igre na sreću od interesa za Repu
bliku bez koncesijeođnosno odobrenja nadležnog organa (čla
nak 5.)
2. ako priredi igre na sreću u igračnici ili u automat-klubu bez odobrenja nadležnog organa (članak 14.)
3. ako izvan igračnice ili izvan automat-kluba
priredi igru na sreću koja se može priređjivati samo u igračni
ci ili samo u automat-klubu (članak 12.)
4. ako priredi igru na sreću ili zabavnu igru koju
ne može priređjivati prema odredbama ovog zakona (članci 13.
i 22 .)
Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
od 45.000 do 275.000 dinara".
Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada i Vijeću općina jednoglasno, a u Društvenopolitičkom vijeću s jednim uzđržanim glasom i tri glasa "protiv".
8. Na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Vlada
Republike Hrvatske je podnijela slijedeći amandman na članak
49.
Članak 49. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 30.000 do 450.000 dinara kaznit
će se za privredni prijestup pravna osoba:
1. ako prigodne lutrije, tombole ikladjenje na
sportskim priredbama priređjuje mimo uvjeta utvrđjenih ovim
zakonom (članak 18.)
2. ako igre na sreću s automatima s jednostrukim
ulogom priređjuje protivno odredbama ovog zakona (članak 22.)
ovoga zakona

3. ako zabavne igre priređjuje protivno odredbama
(članak 23.)

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređjuje
na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike
propisane ovim zakonom ili nisu plombirani (članci 25. i 26.)
Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovog članka
kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom
od 45.000 do 275.000 dinara"
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Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada jednoglasno, Vijeću općina s jednim
glasom "protiv", a u Društveno-političkom vijeću s jednim
suzdržanim glasom.
9. Na prijedlog Zakonodavno-pravne komisije Vlada
Republike Hrvatske je podnijela amandman na članak 50., a
glasi:
Članak 50. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom od 20.000 do 300.000 dinara kaz
nit će se za prekršaj fizička osoba:
1. ako priredjuje igre na sreću koje prema odred
bama ovoga zakona mogu priređjivati samo pravne osobe (članak 5.)
2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim
ulogom priredjuje protivno odredbama ovog zakona (članak 22.)
3. ako zabavne igre priredjuje protivno odredbama
ovoga zakona (članak 23.)
4. ako igre na sreću i zabavne igre priredjuje
na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propi
sane ovim zakonom ili nisu plombirani, ili ih neovlašteno daje
u zakup (članci 25. i 26.).
Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada uz dva suzdržana glasa, u Vijeću općina
i Društveno-političkom vijeću jednim suzdržanim glasom.
10. Na članak 55. Vlada Republike Hrvatske podnije
la je slijedeći amandman:
U članku 55. briše se brojka "42".
Amandman je prihvaćen većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada s jednim suzdržanim glasom, u Vijeću
općina jednoglasno, a u Društveno-političkom vijeću, takodjer, s jednim suzdržanim glasom.
1 1. Zakonodavno-pravna komisija predložila je
amandman na članak 25. stavak 2. Tekst amandmana zastupnici
su primili na sjednici. Vlada Republike Hrvatske nije prihvatila
taj amandman.
Amandman
većinom glasova nije prihvaćen u
vijećima Sabora. U Vijeću udruženog rada su bila dva glasa "za",
u Vijeću općina nitko nije glasovao "za" predloženi amandman,
a u Društveno-političkom vijeću su dva zastupnika glasala
"za" amandman.
12. Grupa zastupnika Manon Giron, Josip Buršiđ
i T.uciano Sušanj predložili su amandman na članak 39. koji
takođjer Vlada nije prihvatila.
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Vijeća većinom glasova nisu prihvatila predlo
ženi amandman. U Vijeću udruženog rada su 4 zastupnika glaso
vala "za" ovaj amandman, u Vijeću općina jedan zastupnik, a
u Društveno-političkom vijeću 4 zastupnika.
13. Zastupnica u Vijeću udruženog rada Manon
Giron predložila je amandman na članak 1. Prijedloga zakona.
Vlada nije podržala amandman, a nakon očitovanja povjerenika
Vlade Nikole Muslima, pomoćnika ministra rada, socijalne skrbi
i obitelji, zastupnica je amandman povukla.
14. Amandman Vlade Republike Hrvatske na članak
47. stavak 2. predlagač je povukao te se o njemu nije glaso
valo .
Takodjer se nije glasovalo ni o amandmanu na
članak 4? . stavak 2. po prijedlogu Odbora za socijalnu politiku
i zdravstvo s obzirom da je taj amandman postao bespredmetan,
nakon što je Vlada povukla svoj amandman na isti članak.
Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu
zakona u cjelini.
Vijeća su usvojila većinom glasova i to Vijeće udru
ženog rada i Vijeće općira jednoglasno, a Društveno-političko
vijeće sa dva glasa "protiv".

PRIJEDLOG
zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama,
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske (akt. br.
5030104-91-1 Klasa: 460-01/91-01/08 od 17. srpnja t991.) zajed
no sa-prihvaćenim amandmanima.
5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 PROSTORNOM
PLANIRANJU I UREDJIVANJU PROSTORA
Predlagač je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno je da se Prijedlog ovog
akta razmotri po hitnom postupku.
Raspravu su proveli Zakonodavno-pravna komisija
i Odbor za prostorno uređjenje, čija su izvješća kao i Prijed
log zakona zastupnici dobili poštom.
Vijeća su bez rasprave, većinom glasova i to
Vijeće udruženog rada s jednim glasom "protiv", a Vijeće općina
i Društveno-političko vijeće jednoglasno usvojilo
PRIJEDLOG
zakona o dopuni Zakona o prostornom planiranju i uredjivanju
prostora kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske
(akt. br. 5030105-91-6 Klasa 350-02/91-01/04 od 29. srpnja
1991.).
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7. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI I'DOPUNAMA ZAKONA O PLA
ĆANJU DOPLATNIH POŠTANSKIH MARAKA U POŠTANSKOM
PROMETU NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
Pređiagač ovog akta je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog za donošenje ovoga zakona, s Prijedlogom
zakona zastupnici su primili na sjednici, a prilikom utvrđjivanja dnevnog reda odlučeno je da se o njemu raspravlja po hitnom
postupku,
Zastupnici su na sjednici primili izvješće Zakonodavno-pravne komisije, izvješće Odbora za socijalnu politiku
i zdravstvo i inicijativu Kriznog štaba Vukovar, te mišljenje
Vlade o toj Inicijativi.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici
Ante Klarić i Zvonimir špišić, vijeća Sabora su većinom glasova
i to: Vijeće udruženog rada i Društveno-političko vijeće jedno
glasno, a Vijeće općina s jednim glasom "protiv" usvojila
PRIJEDLOG
zakona o izmjeni i dopunama zakona o plaćanju doplatnih poštan
skih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvat
ske sukladno prijedlogu Vlade (akt. br. 5030116-91-9 Klasa
344-01/91-02/09 od 31. listopada 1991.).
8. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZABRANI PRIJENOSA
PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREDJENIH NEKRETNINA
U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE ODNOSNO
U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog zadonošenje zakona, zajedno s Prijedlogom
ovoga zakona, zastupnici su primili na sjednici., 0 primjeni
hitnog postupka odlučeno je prilikom utvrđjivanja dnevnog reda.
Tijekom sjednice zastupnici su primili izvješća
Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za pitanja političkog sis
tema .
Vijeća Sabora su većinom glasova i to Vijeće
udruženog rada i Vijeće općina jednoglasno, a Društveno-polie
tj.čko vijeće s jednim glasom "protiv" usvojila
PRIJEDLOG
zakona o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja
i korištenja određjenih nekretnina u društvenom vlasništvu na
druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
sukladno prijedlogu Vlade (akt. br: 5030115-91-1' Klasa
011-02/92-01/09 od 6. studenog 1991.).

I

9. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
USTROJSTVU REPUBLIČKE UPRAVE
Predlagao akta je Vlada Republike Hrvatske, a o
primjeni hitnog postupka odlučeno je prilikom utvrdjivanja
dnevnog reda.
Raspravu o ovom prijedlogu proveli su Zakonodavnopravna komisija i Odbor za pravosuđje i upravu..
Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici
dok je stajalište Zakonodavno-pravne komisije iznijela zastupni
ca Emilija Rajiđ, izvjestitelj ove Komisije.
Zakonodavno-t-pravna komisija predložila je ch se
rasprava o ovom zakonu odgodi.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali u ime predlagača akta Mihajlo Kramariđ, direktor Zavoda za javnu upravu
i Marijan Prus, zamjenik sekretara Sekretarijata za zakonodav
stvo Vlade Republike Hrvatske, te zastupnici Vladimir Seks
i Ante Kutle,vijeća su većinom glasova bila protiv prijedloga
da se odgodi "rasprava o ovom Zakonu.
Zastupnik u Vijeću udruženog rada Ante Kutle usmeno
je predložio amandman na člarke 1-5. i 7-11. Prijedloga zakona.
Povjerenik Vlade nije podržao amandman, a vijeća Sabora većinom
glasova nisu prihvatila predloženi amandman.
Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu zakona
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.
Vijeća Sabora su većinom glasova i to Vijeće udru
ženog; rađa sa dva glasa "protiv" i jednim suzdržanim glasom,
Vijeće općina sa jednim glasom "protiv" i Društveno-političko
vijeće sa tri glasa "protiv" usvojila
PRIJEDLOG
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke
uprave sukladno prijedlogu Vlade (akt. br. 5030115-91-22
Klasa 023-03/91-01/03 od 6. studenog 1991.).
10. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM CRVENOM KRIŽU
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske, a o
primjeni hitnog postupka odlučeno je kod utvrdjivanja dnev
nog reda.
Prijedlog za donošenje zakona, s Prijedlogom zakona
i izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za socijalnu
politiku i zdravstvo zastupnici su primili na sjednici.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je slijedeće
amandmane na Prijedlog zakona:
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1.
U Članaku 4. stavak 2. iza riječi "Statutom
Hrvatskog Crvenog križa" dodaju se riječi "Skupština Hrvatskog
Crvenog križa".
2. U članku 7. stavak 1. riječ "isključivo" briše
se.
3.
U članku 11. stavak 2, riječi "Vlada Republike
Hrvatske" zamjenjuje se riječima "Ministarstvo zdravstva".
Pored navedenih amandmana u tekstu Zakona Vlada
je predložila i sljedeće pravno-tehničke ispravke:
1.
se riječi "građjana"

Članak 3. alineja 2. riječi "naroda" zamjenjuju

2. Članak 6. stavak 3. riječ "upotrebljava" zamjenju
je se riječi "koristi", a na kraju rečenice briše se točka
i dodaju riječi "te propisima donijetih na temelju zakona".
3. članak 9. točka 8. riječi "predmetima opreme"
zamjenjuju se riječju "opremom".
točka 9. riječi "đođje li do" zamjenjuju se riječima "u slučaju",
točka 10. riječ "servis" zamjenjuju se riječju "Služba",
točka 14. riječ "Zakonima" piše se malim slovom.
4. Članak 12. stavak 1. riječi "obavljanje
poslova
i zadataka" se brišu, a iza riječi "akata i" dodaje se riječ
rađa", a u stavku 2:
riječi "predložiti poduzimanje odgovarajućih mjera"
zamjenjuju se riječima "poduzet će odgovarajuće mjere".
5. Članak 15. alineja 9. riječ i."Zakona" ispisati
malim slovom.
6. članak 20. točka 5. i 6. ispred riječi "Crveni
križ" dodaje se riječ "Hrvatski"^ a u točki 7.:
iza riječi "usluga" dodaju se riječi "u formi snošenja
troškova kao domaćinstvo".
Sva tri vijeća su jednoglasno usvojila amandmane
Vlada Republike Hrvatske kao i pravno-tehničke ispravke teksta
zakona.
Zatim se glasovalo o Prijedlogu zakona u cjelini.
Sva tri vijeća su, takodjer, jednoglasno usvo^
j ila
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PRIJEDLOG
zakona o Hrvatskom Crvenom križu sukladno tekstu pređlagača
(akt br: 5030104-91-1 Klasa 550-05/91-01/06 od 6. studenog
1991) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
11. točka - PRIJEDLOG ZAKONA ZA STAVLJANJE VAN SNAGE U REPUBLICI
;iHRVATSKOJ ZAKONA OSAVEZNOM JAVNOM TUŽILAŠTVU
Predlagao akta je VjLada Republike Hrvatske,
a o primjeni hitnog postupka odlučeno je kod utvrdjivanja
dnevnog reda.
Prijedlog za donošenje akta kao i izvješće Odbora
za pravosuđje i upravu zastupnici su primili na sjednici.
0 stajalištu Zakonodavno-pravne komisije da nije
potrebno donijeti ovaj Zakon, a koje se stajalište temelji
na Odluci Sabora Republike Hrvatske od 8. listopada 1991.
godine, vijeća je usmeno izvijestio zastupnik Ahte Klarić,
izvjestitelj ove Komisije.
Sva tri vijeća Sabora jednoglasno su prihvatila
ovo pravno stajal ište te rasprava o Prijedlogu spomenutog zakona
nije provedena.
12. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJA ZAKONA 0 IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA 0 MIROVINSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
Predlagač ovog akta su zastupnici Nikola Kancijan,
u Vijeću udruženog rada, Ivica Percan u Vijeću općina i
Željko Mažar u Društveno-političkom vijeću.
Zastupnici su poštom primili prijedlog za dono
šenje zakona kao i izvješća Zakonodavno-pravne komisije,
Odbora za socijalnu politiku i zdravstvo i mišljenje Vlade.
Nakon očitovanja povjerenika Vlade, Nikole Muslima,
pomoćnika ministra rada, socijalne skrbi i obitelji, vijeća
su većinom glasova i to Vijeće udruženog rada s jednim suzdrža
nim glasom, a Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
jednoglasno,đonijela slijedeći

Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osigu
ran ju.
2. Sva mišljenja,primjedbe i prijedlozi izrasprave
upućuju se predlagaču akta da ih ima u vidu prilikom izrade
prijedloga ovoga zakona.
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13. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 RADNIM ODNOSIMA
Predlagači ovog akta su, takodjer,zastupnici Nikola
Kancijan, Ivica Percan i Željko Mažar.
Prijedlog za donošenje zakona zastupnici su primili poštom kao i izvješća Zakonoda vno-pravne komisije i Odbora
za socijalnu politiku i zdravstvo, te mišljenje Vlade.
Sva tri vijeća Sabora bez rasprave, jednoglasno
donijela su slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima.
2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz rasprave
upućuju se predlagaču akta da ih ima u vidu prilikom izrade pri
jedloga ovoga zakona.
14. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 ZAPOŠLJAVANJU
Pređlagač ovog akta je ista grupa zastupnika kao
u točkama 11. i 12. dnevnog reda.
Prijedlog za donošenje zakona zastupnici su primili
poštom kao i izvješća Zakonođavno-pravne komisije i Odbora
za socijalnu politiku i zdravstvo te mišljenje Vlade.
Sva tri vijeća Sabora, bez rasprave, jednoglasno
su donijela slijedeći
Z A K L J U Č A K
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o iz
mjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju.
2. Sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz raspra
ve upućuju se predlagaču akta da ih ima u vidu prilikom izrade
prijedloga ovoga zakona.
15. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 "NAGRADI IVAN FILIPOVIĆ"
Predlagao je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno je đa se prijedlog akta razmotri
po hitnom postupku.
Prijedlog zakona zastupnici su dobili poštom.
Izvješće Zakonodavno-pravne komisije zastupnici su,
takodjer, dobili poštom, a izvješće Odbora za obrazovanje, znanost
i kulturu i Odbora za pitanja političkog sistema na sjednici.
Vijeća Sabora su većinom glasova, bez rasprave i
to Vijeću udruženog rada s jednim suzdržanim
glasom, Vijeće
općina sa dva glasa "protiv", i Društveno-političkom vijeće
sa dva suzdržana glasa, usvojila
PRIJEDLOG
zakona o "Nagradi Ivan Filipoviđ" kako ga je predložila Vlada
(akt br. 5030104-91-1 Klasa 061-06/91-01/07 od 11. rujna
1991.).
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16. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
POREZU NA PROMET NEKRETNINA
Predlagao je Vlada Republike Hrvatske, a prijed
log akta razmatra se po hitnom postupku, jer je tako odlučeno
kod utvrđjivanja dnevnog reda.
Prijedlog akta dostavljen je zastupnicima poštom
Vi jeća.
Rasprava je provedena u Zakonodavno-pravnoj komi
siji i Odboru za budžet i financije.
Izvješće Zakonodavno-pravne komisije zastupnici
su dobili poštom, a Odbora na sjednici.
Vijeća Sabora su bez rasprave, većinom glasova
i to Vijeće udruženog rada sa dva glasa protiv, a Vijeća opći
na i Društveno-političko vijeće jednoglasno usvojila
P r i j e d l o g
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekret
nina kako ga je i predložila Vlada (akt br. 5030116-91-3
Klasa: 4l 0-20/90-01/02 od 17, rujna 1991).
17. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O UTVRDJIVANJU RATNE ŠTETE
Predlagač je takodjer, Vlada Republike Hrvatske,
a kod utvrđjivanja dnevnog reda odlučeno je o hitnom razmatra
nju prijedloga ovoga akta.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom, kao i
izvješće Zakonodavno-pravne komisije.
Izvješće Odbora za ekonomsku politiku i razvoj,
Odbora za pravosudje i upravu i Odbora za pitanja političkog
sistema primili su na sjednici.
Vijeća Sabora su bez rasprave, jednoglasno usvojila
P r i j e d l o g
zakona o utvrđjivanju ratne štete kako ga je predložila Vla
da (akt br. 5030119-91-1 Klasa 800-01/91-04/22 od 1. listopa
da 1991.)
točka

PRIJEDLOG ZAKONA 0 HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Predlagač je Odbor za ekonomsku politiku i raz
voj , a prijedlog akta razmatran je u drugoj fazi njegovog do
nošenja.
Prijedlog zakona zastupnici su dobili poštom vi
jeća.
Dostavljeno im je i mišljenje Vlade Republike
Hrvatske - Vlada nema primjedbi.
Raspravu o prijedlogu ovoga akta proveli su Zakonodav.o-r .avna komisija, Odbor za informatiku, Odbor za
pitanja političkog sistema, a izvješća ovih radnih tijela, do
bili su zastupnici poštom.
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U raspravi su sudjelovali: Ivan Halas, Ante Kutle, ćiro Grubišiđ, Ivica Lesica, Ivan Medarac i Mladen Šutalo
zastupnici u Vijeću udruženog rada, Bernard Grbiđ, Darko Hras
tovoc i Gordana Grbiđ - zastupnici u Vijeću općina te Ivan
Milas, Franjo Vrućina i Nikola Visković-zastupnici u Društve
no -političkom vijeću Sabora*
Vijeća sa većinom glasova, budući sjednici nisu
bili nazočni predstavnici pređlagača akta, u Vijeću udruženog
rada s dva glasa "protiv" i jednim suzdržanim, u Vijeću opći
na sa tri glasa "protiv" i u Društveno-političkom vijeću s
jednim suzdržanim od glasovanja,-donijeli slijedeći
Z A K L J U Č A K
Odgadja se rasprava o Prijedlogu zakona- o Hrvat
skoj gospodarskoj komori, što ga je predložio Odbor Sabora za
ekonomsku politiku i razvoj,
Obvezuje se pređlagač da Prijedlog ovoga zakona
pripremi za raspravu na narednoj sjednici vijeća Sabora Re
publike Hrvatske,.
19, točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 ČLANARINAMA U TURISTIČKOM ZA
JEDNICAMA.
Predlagao je. Vlada Republike Hrvatske, a raspra
va o Prijedlogu zakona odložena je na prošlim sjednicama, s
odgovarajućim zaduženjem Vlađ i Republike Hrvatske,
Vlada je dostavila svoje izjašnjenje o amandma
nima podnijetima na Prijedlog zakona, a dala. je i svoje, aman
dmane kao i izjašnjenje. o izvršenju zaključaka Sabora od 29,
i 31« svibnja. 1991. godine,,
Sve ove materijale zastupnici su primili po-štam.
Rasprava je provedena u ZLakonođavno-pravnoj komi
šiji i Odboru za turizam, i izvješća ovih radnih tijela takodjer su zastupnici dobili poštom, a na sjednici dopunsko iz
vješće Odbora, za. turizam, dopunsko izjajšnjenje Vlade o podne
senim amandmanima., pročišćeni tekst Prijedloga zakona i aman
dman Ivice Lesice, zastupnika u Vijeću udruženog rada, kojeg
Vlada prihvaća.
Nakon rasprave u kojoj j© u ime pređlagača. zako
na sudjelovala. Djurdja Rocco, viša upravna, savjetnica u Mi
nistarstvu turizma te. Millvoj Franić, zastupnik u Vijeću'
udruženog rada i Miće Rađišić, zastupnik u Vijeću općina., pro
vedeno je glasovanje o amandmanima.
1... Odbor za turizam .podnio je amandman na čla
nak 12, Tekst amandmana, odstupnici šu ipritoidi. na, sjednici, a.
glasi;
'
'
U članku .12 „ stavak v3. -mijenja,: se.i. glasi:. :
"Ukoliko obveznik plaćanj:!a članarine obavlja vi
še djelatnosti na, kojima se. utemeljuje obve® plaćanja čla
narine, članarinu treba platiti prema osnovnoj djelatnosti za
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koju je obveznik registriran."
Vlada je amandman prihvatila djelomično, na na
čin da se iza stavka 4. dodaju novi stavci 5., 6. i 7. koji
glase:
"Ukoliko obveznik plaćanja članarine obavlja vi
še djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja čla
narine, članarinu može platiti i primjenom propisane stope
za osnovnu djelatnost za koju je obveznik registriran na uku
pan prihod, ukoliko je to za obveznika povoljnije.
Obveznik plaćanja članarine do 10. siječnja te
kuće godine pismeno obavještava nadležnu službu o izboru na
čina obračuna
i plaćanja članarine.
Način obračuna i plaćanja članarine ne može se
mijenjati tijekom godine, osim u slučaju statusne promjene.'1
S ovakvim tekstom složio se predlagač amandmana.
Sva tri vijeća Sabora prihvatila su amandman
jednoglasno u tekstu kako ga je predložila Vlada.

2. Odbor za turizam podnio je amandman na čla
nak 13, koji glasi:
U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Obveznici plaćanja članarine razvrstavaju se u
skupine prema djelatnostima koje obavljaju, a koje su odredjene
- prema propisima o jedinstvenoj klasifikaciji
djelatnosti,
- prema nomenklatur trgovinskih struka za podu
zeća trgovačke djelatnosti,
- odnosno u skladu s posebnim zakonima ili pro
pisima donesenim na temelju zakona, i to:"
Vlada je amandman djelomično prihvatila na način
da se:
- u članku 13. u I skupini u dijelu "Pravne oso
be" doda tekst:
"100103 Uredjenje i održavanje parkova, zelenih
i rekreacijskih površina (samo djelatnosti uredjivanja i održavanja, odnosno korištenja plaža, kupališta, sportskih tere
na i s 1.) ."
- u članku 13, u I skupini u dijelu "Fizičke
osobe" doda tekst:
"djelatnost uredjivanja i održavanja, odnosno
korištenja plaža, kupališta, sportskih terena i si."
Predstavnik predlagača amandmana, takodjer se
složio s prijedlogom. Vlade,
Sva tri vijeća Sabora prihvatila su amandman,
jednoglasno u tekstu koji je predložila Vlada.
3.
Zastupnik u Vijeću općina Josip Andrić, p
nio je amandman na Članak 1.3, koji glasi;
"Druga, skupina -■usluge od rednog broja 3. do
rednog broja 8. uvrstiti u prvu skupinu.
Treća skupina - pod, rednim brojem 7, umjesto ri
ječi drveta ili konopa" treba stajati "u turističkim općina
ma."
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Vlada Republike Hrvatske je amandman. prihvatila
djelomično i to samo usluge pod red.br, 5. jer s.e ostale us
luge navedene u amandmanu ne odnose isključivo ili najvećim
dijelom, na. turiste.
Vijeća su većinom glasova prihvatila stajališta
Vlade da se usluge pod rednim brojem 5. uvrste u prvu skupinu
i to Vijeće udruženog rada s jednim glasom "protiv", Vijeće
općina jednoglasno, a Društveno-političko vijeće s jednim
suzdržanim glasom.
4.
Grupa zastupnika - sime Kalčić, iz Vijeća
udruženog rada, Genio Radić iz Vijeća, općina, i Ivan. Š°rić iz
Dr uštveno-političkog vijeća podnijeli su slijedeći amandman
na članak 15:
"U članku 15. postotke iz tabele umanjiti, za
50%. "
Vlada je prihvatila predloženi amandman djelomič
no, tako da se stope za. prvu skupinu sman juju za 50%, a stope
za drugu skupinu 30%.
Vijeća su većinom glasova prihvatila amandman u
tekstu kako ga je predložila Vlada i to Vijeće udruženog rada
s jednim uzđržanim glasom, Vije.de općina jednoglasno, a Društvcno-pol.itičko vijeće takodjer s jednim uzđržanim glasom.
5. Zastupnik u Vijeću općina. Josip Andrić, pod
nio je amandman na. članak 15. u slijedećem tekstu;
"Stope iz treće skupine povećati za 100%."
Vlada je navedeni amandman prihvatila,.
Amandman su prihvatila sva tri vijeća Sabora jed
noglasno .
6. Odbor za turizam podnio je, takodjer, amand
man na članak 15, koji glasi;
"U članku 15. mijenja se visina predloženih stopa,
tako da one iznose:

Prva skupina
Druga skupina
Treća skupina

A
0,25
0,20
0,15

B_________ C_________ D___
0,23
0,20
0,18
0,18
0,15
0,13
0,13
0,10
0,08

Vlada je tekst amandmana prihvatila.
Sva tri vijeća Sabora, amandman su prihvatila jedrtglasno

7.
Odbor za turizam podnio je amandman da se č
nak 17. izmijeni i da glasi:
"Osnovica za obračun članarine pravnim osobama
koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti je ukupan
prihod utvrdjen u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu.
Osnovica za obračun članarine fizičkih osoba je
prihod ostvaren obavljanjem djelatnosti utvrdjen u skladu s
odredbama Zakona o neposrednim porezima.".
Vlada je predloženi amandman prihvatila, a glaso
vanjem su ga prihvatila i sva tri vijeća Sabora jednoglasno.
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8.
Zastupnik: u Vijeću udruženog rada Ivan Lesi
podnio je amandman da se članak 18, briše.
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je amandman
time da je u svezi sa sadržajem ovoga amandmana, predložila
dopunu članka 17.
Sva tri vijeća prihvatila su amandman jednoglas
no .
9. Zastupnik Josip Andrić podnio je amandman na
članak 20, koji glasi:
"Članak 20, stav 2. - Ocjenjuje se da će kontrola,
obračuna i uplate članarine kod poslovnih jedinica biti oteža
na zbog manjkavosti podataka. Zato se predlaže, propisivanje ob
veze dostave podataka o ukupnom prihodu i broju zaposlenih za
matično poduzeće i iste takve podatke za poslovnu jedinicu."
Vlada je prihvatila amandman tako da se iza, stav
ka 2. dodaju novi stavci 3. i 4. koji glase:
"Obveznik plaćanja, članarine dostavlja podatke iz
predhodnoga. stavka nadležnoj službi, uz obračun poslovnog re
zultata.
Obvezniku plaćanja članarine smanjuje se osnovica
za obračun članarine za dio njegovog ukupnog prihoda ostvare
nog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog
mjesta u kojem je sjedište obveznika plaćanja članarine."
Sva tri vijeća Sabora prihvatila su jednoglasno
tekst amandmana po prijedlogu Vlade.
10. 0 amandmanu Grupe zastupnika Ivana Šo-rića,
Sonia Radića i šime Kalčića, na članak 20, stavak 3, kao i o
amandmanu Josipa Anđrića na isti članak;vijeća, nisu glasovala,
iz razloga što su ranije prihvatila novi. tekst stavka 3, na.
članak 20.
11. Odbor za turizam, takodjer je podnio amandman
na članak 2.0, koji glasi:
U članku 20. u stavku 2. riječi "Isplaćenih" zam
jenjuju se riječju "bruto".
Vl,ada je prihvatila predloženi amandman, a jedno
glasno su ga prihvatila, sva. tri vijeća Sabora..
12. Odbor za turizam podnio je amandman da se
članak 23. izmijeni i da glasi:
"Obveznici plaćanja članarine koji posluju sezon
ski do podnošenja obračuna poslovneg rezultata u toku godine
plaćaju akontaciju članarine u mjesečnim, rat.ama ovisno o di 
namici ostvarenja prihoda po obračunu poslovnog rezultata u
p re thodnoj god ini ."
Vlada je navedeni amandman, prihvatila s napome
nom da je pređi aga č podnio vlastiti amandman, identičan, s
amandmanom Odbora, za članak 23,
Sva. tri Vijeća Sabora prihvatila su jednoglasno,
navedeni amandman.
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13.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je am
dmane na članak 5, 12, 13, 14, 19, 23, i 28. kako slijede:
Na članak 5.
U članku 5. stavak 2. briše se.
Na članak 12.
U članku 12. iza stavka 3. dodaje se stavak 4.
koji glasi:
"Obveznik pladanj a članarine iz prethodnoga
stavka dostavlja nadležnoj službi, uz obračun poslovnog re
zultata, poseban pregled osnovica za obračun članarine za
svaku od djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaća
nja članarine."
Na članak 13.
Pravnim osobama, obveznicama plaćanja članari
ne, utvrdjuju se identifikacijska obilježja sukladno jedins
tvenoj klasifikaciji djelatnosti, a pored toga u drugoj sku
pini dodaju se usluge zabavnih igara i igara na sreću i us
luge u cestovnom prometu, tako da članak 13. glasi:
"Članak 13.
P r v a

s k u p i n a :
P R A V N E

O S O B E

08011 Ugostiteljske usluge smještaja
08012 Ugostiteljske usluge prehrane
08019 Ostale ugostiteljske usluge
08020 Turističko posredovanje
060203 Usluge marina u pomorskom prometu
060303 Usluge marina u riječnome i jezerskom prometu
060201 Prijevoz putnika i robe u pomorskom prometu
060401, Prijevoz putnika i robe u zračnom prometu
060501 Prijevoz putnika u cestovnom prometu
110103 Mjenjačnice
F I Z I Č K E

O S O B E

Ugostiteljske djelatnosti,
turistička djelatnost, uključujući: usluge smještaja u đječ
jim vrtićima za djecu turista, usluge čuvanja domaćih život
nja turista, usluge škola skijanja na snijegu, usluge škola
skijanja na vodi, usluge škola, jedrenja, usluge škola ronje
nja, te usluge ostalih sportskih škola i sportskih učitelja
koje su u službi turističke ponude, usluge.sezonskog iznaj
mljivanja, svih vrsta sportske i re kreativne opreme i uredje
ja, te ostale slične, usluge.
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osim usluga iznajmljivanja vozila
djelatnost luka nautičkog turizma
djelatnost pružanja usluga u prometu,
djelatnost izrade i prodaje suvenira,
djelatnost sezonskih trgovačkih radnji, te sezonskog zanatstva,
usluge mjenjačnica,
usluge gradjana u domaćinstvima,
usluge gradjana na plovnim objektima.
D r u g a

s k u p i n a :
P R A V N E

060402
060503
060602
100399
110202

O S O B E

Aerodromske usluge
Usluge u cestovnom prometu
Prijevoz putnika taksti automobilima
Javne garaže, prostori za parkiranje i čuvanje vozila
Zabavne igre i igre na sreću /zabavne radnje, igračni
ce, kasina i si.)
F I Z I Č K E

O S O B E

usluge, iznajmljivanja vozila
usluge taksi prijevoza,
usluge čijedogodišnjeg iznajmljivanja svih vrsta sportske i
rekreativno opreme i ured.jaja
glazbenici
draguljari, zlatari, filigranisti,
usluge javnih garaža, te prostora, za parkiranje i čuvanje vo
zila, usluge organiziranja zabavnih igara i igara na sreću.
T r e ć a

s k u p i n a :
P R A V N E

090121
090201
090202
090209
0139Q1

O S O B E

Popravak i održavanje cestovnih motornih vozila
Brijačke, vlasuljarske i slične usluge
Pranje, čišćenje i bojanje rublja i odjeće
Ostale osobne usluge i usluge kućanstvima
Proizvodnja, sportsko-turističkih rekvizita.
F I Z I Č K E

O S O B E

1) djelatnost organiziranja sportskih, kulturnih, zabavnih i
drugih priredbi,
2) djelatnost glazbenih agencija,
3) djelatnost izrade i popravka sportsko-turističkih rekvizita
4) usluge održavanja vozila i održavanja, plovila,
5) usluge fotografa,
6) usluge pedikera, manikira, masera, kozmetičke usluge, usluge
frizerski h salona,
7) usluge optičara, pro izvod jača šešira za. plažu, proizvodjača
obuće od drveta ili konopa, proizvodjača kožne i druga galan
terije, keramičara, izrade čipki i vezova, kuj'undžija, korpara, cvjećara, proizvod jada narodnih nošnji, lončara., svjeeara,
8) usluge pranja rublja i kemijskog čišćenja.,
9) intelektualne usluge u turizmu:
- savjetnici za marketing, propagandisti,
- posrednici u prometu nekretnina.,
- arhitekti hortikulture
- usluge opremanja turističkih objekata

-
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Na Članak 14_.
Pravnim osobama, obveznicima plaćanja članarine,
utvrđjuju se identifikacijska obilježja sukladno Jedinstvenoj
klasifikaciji djelatnosti, tako da članak 14. glasi:
"Članak 14.
P r v a

s k u p i n a :
P R A V N E

O S O B E

07012 Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima:
D r u g a

s k u p i n a :

07011 Trgovina na malo prehrambenim proizvodima
07013 Trgovina na malo mješovitom robom
T e e đ a

s k u p i n a :

0702 Trgovina na veliko
Č e t v r t a

s k u p i n a :

07031 Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima
07032 Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima.
F I Z I Č K E
P r v a

O S O B E

s k u p i n a :

trgovina na malo neprehrambenim proizvodima
D r u g a

s k u p i n a :

trgovina na malo prehrambenim proizvodima
trgovina na malo mješovitom robom.
T r e ć a

s k u p i n a :

trgovina na veliko svim proizvodima

Č e t v r t a

s k u p i n a :

vanjska trgovina svim proizvodima."
Na članak 19.
Članak 19. briše se.

- 3o Na članak 23.
Članak 23. mijenja se i glasi:
. "Članak 23.
. Obveznici plaćanja članarine koji posluju sezon
ski plaćaju akontaciju članarine u mjesečnim ratama, ovisno o
dinamici ostvarenja ukupnog prihoda po obračunu poslovnog re
zultata u prethodnoj godini, do podnošenja obračuna poslov
nog rezultata u toku godine."
Na članak 28.
Članak 28. mijenja se i glasi:
"Članak 28.
Ovlašćuje se ministar turizma donositi uputstva
0 primjeni pojedinih odredbi ovoga zakona."
Dosadašnji članak 28. postaje članak 29.
0 navedenim amandmanima Vlade Republike Hrvatske
vijeća su odlučila glasovati zajedno.
Amandmani su prihvaćeni većinom glasova i to u
Vijeću udruženog rada i Vijeću općina jednoglasno, a u Društveno-političkom vijeću s jednim glasom "protiv".
14. Zastupnik Josip Andrić podnio je amandman na
članak 16. Prijedloga Zakona. Vlada taj amandman nije prihva
tila. Vijeća, takodjer, nisu prihvatila amandman Josipa Andri
ća, i to većinom glasova u Vijeću udruženog rada sa jednim
glasom "za", a u Vijeću općina i Društveno-političkom vijeću
jednoglasno "protiv".
15. Zastupnik Josip Andrić podnio je amandman
1 na članak 28. koji Vlada nije prihvatila, a glasovanjem ni
su ga prihvatila ni vijeća Sabora.
16. Zastupnik Čiro Grubišić podnio je amandmane
na članak 17. i 18. koje Vlada nije prihvatila te ih je predlagač povukao.
Zatim se glasovalo o Prijedlogu zakona o člana
rinama u turističkim zajednicama u cjelini.
Sva tri Vijeća Sabora prihvatila su i to Vijeće
udruženog rada jednoglasno, Vijeće općina sa jednim glasom
"protiv" i jednim suzdržanim glasom, a Društveno-političko vi
jeće jednoglasno
P R I J E D L O G
zakona o članirlrv-irrrj
u turističkim zajednicama kako ga je pred
ložila Vlada Republike Hrvatske (akt br. 5030116—91— 5066—3
klasa: 334-05/91-03/03 od 16. svibnja 1991) zajedno sa prihva
ćenim amandmanima.
Sva tri vijeća su, povodom usvajanja Prijedloga
ovoga za,kona, na prijedlog Odbora za turizam, donijela sli-

jedeđu
P R E P 0 R U K U
Sabor Republike Hrvatske ocijenjuje potrebnim da
Ministarstvo turizma osigura stalno stručno praćenje provedbe
ovoga Zakona, a posebice analize njegovih učinaka na pojedine
vrste obveznika plaćanja članarine u svakoj od izdvojenih ka
tegorija turističkih mjesta.
20. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTU.
Predlagao akta je Vlada Republike Hrvatske. Te
kst Prijedloga zakona zastupnici su dobili poštom kao i iz
vješće Zakonodavno-pravne komisije.
Izvješća Odbora za obrazovanje znanost i kulturu
zastupnici su dobili na sjednici.
Na Prijedlog zakona grupa zastupnika podnijela
je amandmane. Nakon očitovanja predstavnika Vlade dr Vladimira
Pavletića, ministra prosvjete, kulture i športa o podnesenim
amandmanima u raspravi su sudjelovali: povjerenik Vlade dr.
Slobodan Prosperov Novak, pomoćnik ministra prosvjete, kul
ture i športa te Damir Meiovšek, Juraj Buzoliđ, Zđenko Ene ževiđ, Vice Profaca, Zlatko Duiđ i Davor Lasiđ - zastupnici
u Vijeću udruženog rada, Joško Kovač, Neđjeijko Mihanoviđ,
Zlatko Duiđ, Luka Bebić, Marin Mileta i d r » Josip Katanušić
- zastupnici u Vijeću općina, te Drago Krpina, d r . Žarko
Đomljan, Marija Bajt i dr. Nikola Visković - zastupnici u
Đruštveno-političkom vijeću Sabora.
Nakon rasprave prešlo se na glasovanje o amanđman ima.
1. Grupa zastupnika Ivan Hrgoviđ, zastupnik u
Vijeću udruženog rada, Joško Kovač, zastupnik u Vijeću opći
na i dr. Zvonimir Marković, zastupnik u Đruštveno-političkom
vijeću podnijeli su slijedeći amandman na članak 16, {stari
tekst članka 5.) Prijedloga zakona:
Članak 16. zakona treba glasiti:
"Status NACIONALNOG KAZALIŠTA u Republici Hrvat
skoj imaju:
- Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu,
- Hrvatsko narodno kazalište u Splitu,
- Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i
- Narodno kazalište Ivana p l . Zajca u Rijeci."
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske prihvatio
je navedeni amandman.
Sva tri Vijeća Sabora su većinom glasova prihva
tila amandman i to Vijeće udruženog rada s jednim uzđržanim
glasom, Vijeće općina,takođjerf s jednim uzđržanim glasom, a
Društveno-političko vijeće jednoglasno.
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2. Ista grupa zastupnika podnijela je amandman
kojim se Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu odredjuje kao
matično kazalište.
Predstavnik Vlade prihvatio je predloženi aman
dman uz dodatak riječi "državno" tako da amandman glasi:
"Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu ujedno je
državno i matično kazalište nacionalnih kazališta i cjelokup
ne nacionalne glazbeno-scenske i dramske umjetnosti u Republi
ci Hrvatskoj."
Sva tri vijeća Sabora prihvatila su amandman po
prijedlogu Vlade većinom glasova 1 to Vijeće udruženog rada i
Vijeće općina jednoglasno, a Društveno-političko vijeće uz
jedan suzdržan glas.
3. Ista grupa zastupnika podnijela je slijedeći
amandman:
Riječi "REGIONALNO KAZALIŠTE" u preostalom dije
lu Prijedloga zakona brišu se.
Predstavnik Vlade je amandman prihvatio.
Vijeća su prihvatila amandman većinom glasova i
to Vijeće udruženog rada s jednim uzđržanim glasom, a Vijeće
općina i Društveno-političko vijeće jednoglasno,
4. Vijeća Sabora su većinom glasova, i to Vijeće
udruženog rada s jednim uzđržanim glasom, a Vijeće općina i
Društveno-političko vijeće jednoglasno, prihvatili prijedlog
i donijeli slijedeći
Z A K L J U Č A K
Obvezuje se predstavnik pređlagača da prije ob
jave zakona uskladi odredjene članove Zakona u kojima je, s
obzirom na sadržaj prihvaćenih amandmana, potrebno izvršiti
promjene.
Zatim se glasovalo o Prijedlogu zakona o kazališ
tu u cjelini.
Sva tri Vijeća prihvatila su većinom glasova i
to Vijeće udruženog rada s jednim uzđržanim glasom, a Vijeće
općina i Društveno-političko vijeće jednoglasno
P R I J E P L 0 G'J
zakona o kazalištu u tekstu kako ga je predložila Vlada Re
publike Hrvatske (akt br. 5030104-91-3 Klasa: 612-03/91-02/02
od 2, listopada 1991.) zajedno s prihvaćenim amandmanima.
21. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 LOVU
Predlagač je Vlada Republike Hrvatske, a razma
trana je prva faza u donošenju ovoga zakona.
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Materija], je zastupnicima dostavljen poštom.
Raspravu su proveli Zakonodavno-pravna komisija,
Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Odbor za prostorno
uredjenje, Odbor za zaštitu prirode i čovjekove okoline, a
izvješća ovih radnih tijela zastupnici su dobili poštom, kao
i mišljenje Vlade.
Sva tri Vijeća Sabora, jednoglasno su bez raspra
ve« , đoni jeli s l.ijedeđi

Z A K L J U Č A K
Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o loSva mišljenja, primjedbe i prijedlozi iz rasprave uputit če se Vladi Republike Hrvatske da ih ima u vidu
prilikom izrade Prijedloga ovoga zakona.
22. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZ
MJENI ZAKONA 0 OSNOVNOM ŠKOLSTVU
Predlagao! ovog akta su zastupnici Dragutin Žic
iz Vijeća udruženog rada, Anton Katunar iz Vijeća općina i
Stipe Lauš iz Društveno-političkog vijeća Sabora.
Zastupnici su materijal dobili poštom, kao i mi
šljenje Vlado Republike Hrvatsko. Vlada ne prihvaća ovaj Pri
jeđi o<|.
Raspravu su proveli Zakonodavno-pravna komisija
J Odbor za obrazovanje i kulturu, čija izvješća su zastupnici,
takođjer, primili poštom.
Nakon očitovanja povjerenika Vlade Stjepana Puš
kara, pomoćnika ministra prosvjete, kulture i športa sva tri
Vijeća Sabora jednoglasno su podržali stav Vlade Republike Hr
vatske te donijeli
Z A K L J U Č A K
kojim se ne prihvaća Prijedlog za donošenje zakona o izmjeni
zakona o osnovnom školstvu.
23-27 točke: - ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SU
DA JUGOSLAVIJE 0 OBUSTAVI IZVRŠENJA POJEDINAČ
NIH AKATA I RADNJI PODUZETIH NA OSNOVI ODLUKE 0
NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 VOJNOJ OBVEZI
NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE
- ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG SU
DA JUGOSLAVIJE 0 OBUSTAVI RJEŠENJA POJEDINAČNIH
AKATA I RADNJI PODUZETIH NA OSNOVI ODLUKE 0
NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA 0 OPĆENARODNOJ
OBRANI NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

-
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- ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ODLUKE O
JEDINSTVENOM NAČINU I POSTUPKU OBAVLJANJA PO"
SLOVA PLATNOG PROMETA PO OSNOVI PLASMANA I
SREDSTAVA PRIMARNE EMISIJE ("Službeni list
SFRJ" br. 28/91) NA TERITORIJU REPUBLIKE HR
VATSKE
- ODLUKA O NEPRIMJENJIVANJU ODLUKE 0 ZAŠTITI ■
INTERESA SFR JUGOSLAVIJE U OBLASTIMA KOJE SE
ODNOSE NA FUNKCIONIRANJE JEDINSTVENOG MONETA
RNOG I DEVIZNOG SISTEMA I POLITIKE
- ODLUKA 0 NEPRIMJENJIVANJU RJEŠENJA USTAVNOG
SUDA JUGOSLAVIJE 0 OBUSTAVI IZVRŠENJA POJEDI
NAČNIH AKATA I RADNJI PODUZETIH NA OSNOVI OD
LUKE 0 NEPRIMJENJIVANJU ODREDABA ZAKONA O
SLUŽBI DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE
O ovim odlukama, što ih je Vlada Republike Hrvat
ske uputila Saboru na potvrdiivan,je, nije provedena rasprava
budući da su vijeća Sabora jednoglasno prihvatila pravno sta
jalište Zakonođavno-pravne komisije koje je na sjednici iznio
izvjestitelj ove Komisije Ante Klariđ, zastupnik u Društveno-političkom vijeću, a, koje se temelji na Odluci Sabora Re
publike Hrvatske od 8. listopada 1991.
28.. točka - POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA, STANOVA I PO
LJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA U 1991. GODINI
- Izvještaj o obavljenim poslovima i utrošenim
sredstvima u 1991. godini
Podnositelj Izvješća je Republički zavod za
statistiku temeljem zakonske obveze na podnošenje Saboru
izvješća o obavljenim poslovima i utrošenim sredstvima.
Izvješće su zastupnici dobili poštom.
Poštom vijeća dobili su i mišljenje Vlade Repub
like Hrvatske, koja predlaže Saboru da Izvješće prihvati.
Sva tri Vijeća Sabora su bez rasprave, jeđnoglas
no prihvatila Izvještaj o obavljenim poslovima i o utrošenim
sredstvima u 1990. godini u popisu stanovništva, domaćinsta
va, stanova i poljoprivrednih gospodarstava u 1991. godini.
29. točka - IZVJEŠĆE (MIŠLJENJE) KOMISIJE ZA USTAVNA PITANJA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE 0 PITANJU PA LI ZASTUP
NIK, PORED ZASTUPNIČKE, MOŽE ISTOVREMENO OBNAŠATI
I RUKOVODNE DUŽNOSTI U IZVRŠNIM ODNOSNO SUDBENIM
ORGANIMA
Društveno-političko vijeće Sabora je na. sjednici
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10. listopada 1991. godine donijelo zaključak da od Komisije
za ustavna pitanja Sabora zatraži stajalište o ovom pitanju.
Komisija za ustavna pitanja je na sjednici 6.
ovog mjeseca raspravila spomenuto pitanje i o svojem stajališ
tu uputila izvješće.
Zastupnici su izvješće primili na sjednici.
Vijeća Sabora, su bez rasprave većinom glasova i
to Vijeće udruženog rada jednoglasno, Vijeće općina s jednim
glasom "protiv", a Društveno-polItičko vijeće s dva glasa
"protiv" i jednim suzdržanim glasom prihvatili Izvješće (mi
šljenje) Komisije za ustavna pitanja Sabora zajedno s pred
loženim zaključkom, kojim se obvezuje Vlada Republike Hrvat
ske da u roku koji je odredjen za usuglašavanje zakona s Us
tavom Republike Hrvatske uputi Saboru prijedloge zakonskih aka~
ta navedenih u izvješću ove Komisije.
30. točka - IZVJEŠĆA ZAJEDNIČKIH KOMISIJA ZA USUGLAŠAVANJE
STAJALIŠTA VIJEĆA SABORA

- o Prijedlogu odluke o rasporedu i korištenju
sredstava za poticanje razvoja i intervencije
u privredi osiguranih u Proračunu Republike Hr
vatske za 1991. godinu
Predsjedavajući je upoznao zastupnike sa izvješ
ćem Zajedničke komisije za usuglašavanje stavova izmeđju vi
jeća Sabora o tekstu Prijedloga ove Odluke.
Vijeća su bez rasprave, jednoglasno prihvatila
izvješće Komisije koje se prilaže uz zapisnik i čini njegov
sastavni dio.
Sjednica je završena 9. studenoga 1991- godine u
13,4o sati.
T A J N I K
DRUŠTVENO-POLITIČKOG VIJEĆA
Da n ie a Pa l iša šk i

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPNE SJEDNICE
PREDSJEDNIK
DRUŠTVENO-POLITIČKOG
VIJEĆA
Vice Vukojević*

* Prvog dana zasjedanja sjednica je prekinula s radom u
23 sata.
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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Zajednička komisija vijeća Sabora za
usuglašavanje staja! Išta aleđe potrebo
donošen ja Zakona o "Nagradi Ivan Fili
povi đ " po hitnom postupku
KLASA: 061-06/91-01/07
Zarjieb, j2 . studenoga 1991.

- VIJEĆE UDRUŽENOG RADA
- VIJEĆE OPĆINA
- DRUŠTVENO-POLITIČKO VIJEĆE

Na temelju članka 212, Poslovnika Sabora Republike
Hrvatske, Zajednička komisija vijeća Sabora za usuglašavanje sta
jališta glede potrebe donošenja Zakona o "Nagradi Ivan Filipoviđ"
po hitnom postupku u sastavu:
- Manon Giron
- Vera Ralić
- Nino Vedriš, iz Vijeća udruženog rada,
- Vera Stanić
- dr Neđjeljko Mlhanović, iz Vijeća općina,
- dr Zvonimir Marković
- Marija Bajt, iz Društveno-političkog vijeća,
- Stjepan Puškar, predstavnik predlagača,
shstala se 8. studenona 1991. godine i utvrdila da su Vijeće udru
ženog rada i Vijeće općina sukladno prijedlogu Zakonođavno-pravne
komisije predložila da se predloženi zakon razmotri i donese po
redovnom postupku dok je Društveno-političko vijeće, podržavši
stajalište Vlade Republike Hrvatske odlučilo da se predloženi
zakon donese po hitnom postupku.
Nakon provedene rasprave, na temelju članka 212, Poslov
nika Sabora Republike Hrvatske, Zajednička komisija za usuglašavanje
predložila je vijećima Sabora da se Prijedloa za donošenje zakona
o "Nagradi Ivan Filipoviđ", s Prijedlogom zakona uvrsti u dnevni
red i razmotri po hitnom postupku.
Za izvjestitelja na skupnoj sjednici vijeća Sabora
Republike Hrvatske Zajednička komisija odredila je zastupnika
dr Nedjeljka Mihanoviđa.

PREDSJEDAVAJUĆI
ZAJEDNIČKE KOMISIJE
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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Zajednička komisija 7,a usuglašavanje teksta Prijedloga
odluke o rasporedu i korištenju sredstava sa poticanje
razvoja i intervencije u privredi osiguranih u Proračunu
Republike Hrvatske za 1991. godinu

- VIJEĆU UDRUŽENOG RADA
- VIJEĆU OPĆINA
- DRUŠTVENO-*POLTIIČKOM VIJEĆU
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Zajednička komisija za usuglašavanje teksta Prijedloga Odluke o
rasporedu i korištenju sredstava za poticanje razvoja i intervencije u
privredi osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu u
sastavu:
- Ljerka Ercegović,
- Ivica Roguljić, zastupnici iz Vijeća udruženog rada
- Viktor Pezo
- Josip Balja, zastupnici iz Vijeća općina

- Zvonimir opisio
- mr. Gorđana Turić, zastupnici iz Društveno-političkog vijeća

Zajednička komisija je, razmotrivši tekst Prijedloga odluke usvojen
na sjednici vijeća Sabora, utvrdila da su Vijeće udruženog rada i Vijeće općina
Prijedlog odluke donijeli u istovjetnom tekstu, sukladno prijedlogu prediagaca,
dok je Društveno-političko vijeće predloženu Odluku donijelo zajedno s aman
dmanom zastupnika Društveno-političkog vijeća Drage Krpine, koji glasi:
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"U točki 1. dodati rečenicu:
Svaka od devet stavaka na koje su dotična sredstva rasporedjena
umanjuje se za 5% (pet posto) i tako dobivena sredstva u novoj lo. stavci
dodjeljuju se kao dugoročni krediti, preko Hrvatskog fonda za razvoj, za
kvalitetne razvojne programe u slabije razvijenim hrvatskim općinama, i to
isključivo u privatnom vlasništvu."
Nakon provedene rasprave na temelju članka 21.4. Poslovnika
Sabora Republike Hrvatske, Zajednička komisija za usuglašavanje predlaže
vijećima Sabora da donesu Odluku o rasporedu i korištenju sredstava za po
ticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih u Proračunu Republike
Hrvatske za 1991. godinu sukladno prijedlogu Vlade uz slijedeću dopunu:
"U točki I dodati rečenicu:
Svaka od devet stavaka na koje su dotična sredstva rasporedjena uma
njuje se za 5% (pet posto) i tako dobivena sredstva u novoj lo. stavci do
djeljuju se kao dugoročni krediti, preko Hrvatskog fonda za razvoj, za kvali
tetne razvojne programe u slabije razvijenim hrvatskim općinama, i to
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ključivo u privatnom vlasništvu. "
Za izvjestitelja na sjednici vijeća Sabora Komisija je odredila
L.jerku

Ercegović, zastupnicu Vijeća udruženog rada.

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE
Ljerka Ercegović ,v.r.
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