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Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske,
10. studenoga 1993. godine u 9,15 sati, otvorio je i predsjedao
predsjednik Zastupničkog doma, Stjepan Mesić.*
Predsjednik je pozdravio predsjednika i nazočne Članove
V 1a d e .
Zastupnički dom, minutom Šutnje, odao je poCast svima
palim braniteljima i civilima, žrtvama rata.
Na sjednici 23. studenoga 1993. zastupnici su minutom
Šutnje odali poCast svim poginulima u obrani Vukovara te civilnim
žrtvama masakra u Škabrnji, Nadinu, Četekovcima, Voćinu i drugim
hrvatskim mjestima.
Na sjednici 24. studenoga, predsjednik Doma, Stjepana
MesiC podsjetio je zastupnike na znameniti govor velikana
hrvatske političke misli Stjepana Radića održan u Saboru 24.
studenoga 1918.
Predsjednik je, 10. studenoga 1993.godine, izvjestio
da je sjednici nazočno 97 zastupnika i da Zastupnički dom može
donositi pravovaljane odluke.
Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: Božo
Kovačević, dr. Franjo Gregurić, dr. Zeljko Bušić, Boris Tepš ić ,
mr. Ivo Škrabalo, Milovan Sibl, Dužan Viro, Milan Kov a C , Milan
Stojanović i IvanTolj /za 10. studenoga 1993./, Božo KovaCević,
dr.
Franjo Gregurić,
dr. Zeljko Bušić, Boris TepSić,
Ivo
Škrabalo, Milovan Sibl, Dužan Viro, Milan KovaC, Ivan Tolj, Niko
Popović, dr. Zlatko Kramarić /za 11. studenoga 1993./, Božo
KovaCević, d r . Franjo Gregurić, dr. Zeljko Bušić, Boris TepSić,
m r . Ivo Škrabalo, Milovan Sibl, Dušan Viro, Ivan Tolj, Niko
Popović, /za 12. studenoga 1993./ Ivan Rabuzin, Boris TepSić,

* Sjednici je predsjedao predsjednik Sabora Stjepan Mesić, a
dijelom sjednice
11.,
24.
i 25.
studenog predsjedala
je
potpredsjednica Zastupničkoga doma Katarina FuCek.
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Juraj Buzolić, đr. Boris Kandare, dr. Boris Segota, dr. Ljubomir
Antic, Njegovan Starek, m r . Ivo Škrabalo,
akademik Vlatko
Pavletić, Josip Vusić, Elio MartinCić, Zvonimir Jurić, Slavko
MeStrović, mr. Gordana Turić i dr. Franjo Gregurić /za 23.
studenoga/, Ivica Gaži /za 25. studenoga/
Zapisnik trinaeste sjednice usvojen je bez primjedbi.
AKTUALNI SAT

Na prijedlog predsjednika Vlade Nikice Valentića,
vrijeme za aktualni sat određeno je prije utvrđivanja dnevnog
reda.
Zastupnik Marijan JuriC postavio je pitanje glede
isključivog prikazivanja priloga na HTV o sukobima hrvatskog i
muslimanskog naroda iako postoje i drugi primjeri. Također,
postavio je pitanje glede Odluke o prestanku dužnosti dosadašnjeg
vršitelja dužnosti ravnatelja Nove bolnice u Zagrebu.
Predsjednik Vlade Nikica Valentić, odgovorio je na prvo
pitanje u svezi nadležnosti Vlade glede uređivačke politike HTV,
a na drugo pitanje odgovor je dao d r . Andrija Hebrang, ministar
zdravstva.
Zastupnik Marko Kvesić postavio je pitanje o mogućnosti
razrješenja
pitanja
isplate
minimalnih
plaća
prognanim
djelatnicima, te pitanje o obustavi gradnje mosta koji povezuje
Osijek sa Baranjom.
Odgovor je, na prvo pitanje, dao ministar rada i
socijalne skrbi Ivan P a r a C , a na drugo ministar pomorstava,
prometa i veza Ivica MudriniC.
Zastupnica
pitanje o mjerama koje
s deložacijom Celnice
Odgovor je,

Snježana Biga Friganović
postavila
je
su poduzete, osim verbalne osude, u svezi
jedne od parlamentarnih stranaka.
dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.

Zastupnik m r . Mato Arlović postavio je pitanje u svezi
izjave
direktora
HRT,
te
pitanje
o
tijeku,
troškovima,
rezultatima i očekivanjima u svezi s procesom oko Seuzsovog
b 1a g a .
Na prvo pitanje je odgovoreno u okrivu odgovora na
pitanje zastupnika Marijana Jurića, a na drugo pitanje odgovor
je dala ministrica kulture i prosvjete m r . Vesna Girardi Jurkić.
Zastupnica Milanka OpaCić postavila je pitanje u svezi
s kupovinom agregata od firme iz Švicarske i pored odgovarajuće
ponude domaćih proizvođača, te pitanje u svezi s otpuštanjem
radnika iz Nuklearne elektrane Krško.
Predsjednik Vlade Nikica Valentić najavio je pismeni
odgovor na prvo, te odgovorio na drugo pitanje.
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Zastupnik Zivko JuzbaSić postavio je pitanje u svezi
osnivanja privremenog suda za ljudska prava, sukladno članku 60.
Ustavnog zakona.
Odgovor je dao ministar pravosuđa Ivica Crnić.
Zastupnik m r . Ivan Matija postavio je pitanje u svezi
s pojavama kriminala i lopovluka.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Zastupnik Milan Đukić zatražio je pismeni odgovor o
razlozima zbog kojih se ne priznaju činovi pričuvnim časnicima
stečenim u bivšoj "JNA” , te pitanje o priznavanju uvjerenja o
hrvatskom državljanstvu.
Odgovore su dali zamjenik ministra obrane m r . Josip
Juras i ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.
Zastupnik Drago Ereš zatražio je od HKBO popis avansa
koji su isplaćeni u 1992. i 1993. godini za obnovu gospodarskih
objekata. Također je postavio pitanje glede uvoza poljoprivrednih
proizvoda.
Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnik Ve s e 1 in Pejnović postavio je pitanje u svezi
s izmjenom Odluke Uprave hrvatske carine od 4.10.1993., te
pitanje u svezi s prijemom predstavnika dviju zastupničkih grupa
u Saboru od strane predsjednika Vlade.
Odgovor na prvo pitanje dao je zamjenik ministra
financija Božo Prka.
Zastupnik Vilim Herman postavio je pitanje u svezi s
očitovanjem Vlade na pisma hrvatskog koordinacijskog odbora
židovskih općina. Također postavio je pitanje u svezi provođenja
članka 27. 29. 44. i 45. Zakona o prodaji stanova na kojima
postoji stanarsko pravo.
Odgovore je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnik Vladimir Bebić postavio je pitanje glede
najave predsjednika Vlade o borbi protiv monopola, te pitanje u
svezi sa sudskim procesima koji se vode protiv gradonačelnika
Rijeke i direktora "Luke".
Odgovor je dao predsjednik Vlade Nikica Valentić.
Zastupnica d r . Savka Dabčević Kučar postavila je
pitanje u svezi sa zaduženjem Republike Hrvatske kod Narodne
banke Hrvatske, te pitanje o položaju umirovljenika u svezi s
provođenjem stabilizacijskog programa i razmjerne raspodjele
tereta stabilizacije.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade mr. Borislav
Ske g r o .
Zastupnik Srećko Bijelić postavio je pitanje da li
Vlada namjerava predložiti raspravu o pitanjima koja pokreću
građani u svezi s nedostacima ili nepreciznostima zakonskih
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rješenja ili nemaru onih koji zakone provode. Također, postavio
je pitanje u svezi s radom financijske policije.
Odgovore je dao potpredsjednik Vlade Vladimir Seks.
Zastupnik
Ante
Đapić
postavio
je
pitanje
o
zapošljavanju liječnika iz Herceg-Bosne u Hrvatskoj, te pitanje
postupka policije prema članovima Hrvatske stranke prava u
Bribiru.
Na prvo pitanje odgovor je dao d r . Andrija Hebrang
ministar zdravstva, a na drugo ministar unutarnjih poslova Ivan
Jarnjak.
Zastupnik Ivan Vrkić postavio je pitanje točnosti
informacija o uvozu drva iz okupiranih dijelova Hrvatske u
Italiju i Austriju, te pitanje upotrebe starih YU tiskanica u
ostvarivanju određenih prava naših građana u Austriji i Saveznoj
Republici Njemačkoj. Također, zatražio je od Vlade da preko
Državnog hidrometeoroloSkog zavoda utvrdi zašto na sinoptickoj
karti Hrvatske ne postoje podaci o vremenu u Vukovaru.
Odgovore su dali predsjednik Vlade Nikica Valentić
i
ministar rada i socijalne skrbi Ivan Par a C .
Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je pitanje zašto
se u izvodima matičnih knjiga u Istri i Hrvatskom primorju ne
navodi Činjenica da je neko prezime pot a 1 ijan izi rano, te pitanje
što su organi
Ministarstva
unutarnjih poslova učinili
da
onemoguće ljetovanje u Zapadnoj Istri građana iz neprijateljskih
zemalja Srbije i Crne Gore.
Odgovore su dali ministar uprave Jurica MalCić i
ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.
Zastupnik Slavko Meštrović postavio je pitanje koji je
odgovor hrvatske diplomacije na francusko-njemačku inicijativu
o skidanju sankcija Srbiji i Crnoj Gori u slučaju ustupanja
Muslimanima dijela okupiranih krajeva, te pitanje o mjerama koje
Ce se poduzeti za prezentaciju turističke ponude, obzirom da je
Hrvatska izostavljena s popisa ponuda u Francuskoj, Engleskoj i
nekim drugim zem1jama.Također, posjetio je o pitanju o zatvaranju
koksare u Bakru.
Odgovore su dali predsjednik Vlade Nikica ValentiC i
predstavnik Ministarstva turizma Ivan Simek.
Zastupnik Josip Pankretić postavio je pitanje u svezi
s nestašicom
gotovine,
te
pitanje
u
svezi
oštećenih
u
financijskom inžinjeringu.
Odgovore su dali potpredsjednik Vlade m r . Borislav
Skegro i ministar pravosuđa Ivica Crnić.
Zastupnik Pavao Tomislav Duka postavio je pitanje
učinkovitosti policije i zdravstvene službe u sluCaju ubojstva
na otoku Korčuli.
Odgovore su dali ministar unutarnjih poslova Ivan
Jarnjak i ministar zdravstva dr. Andrija Hebrang.
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Zastupnica Vera
StaniC
zatražila
je
da se
na
s 1 ijedeCim sjedničama odredi dulje vrijeme za aktualni sat. S tim
prijedlog suglasio se i predsjednik Vlade Nikica Valentić, te
upozorio da bi i pitanja i odgovori trebali biti kraci.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG RE4DA
Vlada Republike Hrvatske
postupku donošenje Četiri zakona.

predložila

je

po

hitnom

Zastupnik Đuro Brodarac predložio je da se o ZAKONU 0
IZMJENAMA ZAKONA O
IZBORIMA ZASTUPNIKA U SABOR REPUBLIKE
HRVATSKE, za koji je Vlada predložila donošenje po hitnom
postupku, provede prvo čitanje.
Ministar uprave Jurica Malčić, iznio je stajalište
Vlade o potrebi donošenja zakona po hitnom postupku.
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog zastupnika Đure
Brodarca da se o navedenom zakonu provede prvo Čitanje.
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog Vlade Republike
Hrvatske i u dnevni red po hitnom postupku uvršteni su:
1.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
CARINSKOJ SLUŽBI HREPUBLIKE HRVATSKE - hitni postupak, prvo
i drugo Čitanje /P.Z. br. 268/;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE PRILOGA I.
/POD NASLOVOM
"PRAVILNIK O IDENTIFIKACIJI"/ DOPUNSKOM
PROTOKOLU UZ ŽENEVSKE KONVENCIJE OD 12. KOLOVOZA 1949. 0
ZAŠTITI ŽRTAVA MEĐUNARODNIH ORUŽANIH SUKOBA, /PROTOKOL I./
IZ 1977. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje /P. Z. b r .
269/;

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
BEČKE KONVENCIJE O SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE IMOVINE, ARHIVA
I DUGOVA IZ 1983. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
/P.Z. br. 275/.

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost
predložio je
da se u dnevni red sjednice ne uvrsti IZVJEŠĆE 0
RADU JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE SUME", već da Vlada Republike
Hrvatske
za
slijedeću
sjednicu Zastupničkog
doma
dostavi
cjelovito izvješće o problematici "Hrvatskih Suma", poduzetim
radnjama, te nalazima državnih tijela.
PredsjednikOdbora, Luka Bebić obrazložio je stajalište
Odbora.
Pomoćnik

ministra

poljoprivrede

i

Šumarstva,

Joso
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Vukelić izjasnio se o prijedlogu Odbora.
Zastupnički dom je p rihvatio prijedlog Odbora, te
obvezao Vladu da do slijedeće sj ednice Zastupničkog doma Sabora
dostavi cjelovito IzvjeSće o problamatici
"Hrvtskih Suma",
poduzet im radnjama, te nalazima nadležnih državnih tijela.
Zastupnik Ivan JakovCić predložio je da Vlada Republike
Hrvatske, tijekom sjednice dostavi IzvjeSće o prihvatu izbjeglica
iz Bosne i Hercegovine.
0 ovom prijedlogu Dom nije odlučivao, time da se Vlada
Republike Hrvatske tijekom sjednice izjasni o mogućnosti dostave
IzvjeSća.
Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz dnevnog reda
je izostavljen KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU I ZABAVNIM IGRAMA.
Zastupnik Srećko Bijelić predložio je da se dnevni red
dopuni raspravom o slijedećim točkama:
- PREDSTAVKA UDRUGE UMIROVLJENIKA HRVATSKE U SVEZI S
PRIMJENOM UREDBE O UTVRĐIVANJU NAJVIŠIH IZNOSA MASE SREDSTAVA ZA
ISPLATU MIROVINA, "NARODNE NOVINE" BR. 93/93.
- PRIJEDLOG ODLUKE 0 KOEFICIJENTIMA I OSNOVICI PLAĆA
DUŽNOSNIKA I DJELATNIKA, KOJIMA SE SREDSTVA ZA RAD OSIGURAVAJU
IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA.
Stajalište Vlade
Republike
Hrvatske
o navedenim
prijedlozima iznio je ministar rada i socijalne skrbi, Ivan
Parač.
0 Stajalištima Odbora za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež, Dom je izvjestio mr. Mato Arlović.
U raspravi je sudjelovao zastupnik dr. Goran Granić.
0 prijedlogu zastupnika Srećka Bijelića za dopunu
dnevnog reda, Dom se nije izjašnjavao, zbog toga Sto nisu
ispunjeni uvjeti utvrđeni Poslovnikom za uvrštavanje predloženih
točaka u dnevni red.
Zastupnica d r . Mira Ljubić-Lorger predložila je da se
dnevni red dopuni toCkom o osnivanju parlamentarne komisije koja
bi pratila proces i postupak prema uhićenim Članovima Dalmatinske
akcije.
Zastupnički dom se nije izjašnjavao o tom prijedlogu,
obzirom na Ustavnu odredbu o razdiobi vlasti.
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Na prijedlog zastupnika Ivana Milasa, Vlada Republike
Hrvatske predložila je da se iz dnevnog reda izostavi točka INAiNDUSTRIJA NAFTE 1991-1993.
Zastupnik Veselin Pejnović predložio je dopunu naziva
točke Izvješće Vlade Republike Hrvatske o provedbi vanjske
politike
"s nekim aspektima na unutarnju politiku Republike
Hrvatske". 0 ovom prijedlogu Dom se nije izjašnjavao.
Tijekom sjednice, 12. studenoga 1993. Zastupnički dom
je prihvatio prijedlog Vlade Republike Hrvatske i u dnevni red
je uvršten PRIJEDLOG
IZMJENA
I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE.
Zastupnički dom je, većinom
"suzdržana"/ utvrdio slijedeći

glasova

/l

"protiv",

2

DNEVNI RED
1.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA
U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, - drugo čitanje, /P.Z. br .
277/;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
CARINSKOJ SLUŽBI REPUBLIKE HRVATSKE, - hitni postupak, prvo
i drugo čitanje /P. Z. br. 268/;

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE PRILOGA I.
/POD NASLOVOM
"PRAVILNIK 0 IDENTIFIKACIJI"/ DOPUNSKOM
PROTOKOLU UZ ŽENEVSKE KONVENCIJE OD 12. KOLOVOZA 1949. O
ZAŠTITI ŽRTAVA MEĐUNARODNIH ORUŽANIH SUKOBA, /PROTOKOL I./
IZ 1977., - hitni postupak, prvo i drugo čitanje / P . Z. br.
269/;

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
BEČKE KONVENCIJE 0 SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE IMOVINE, ARHIVA
I DUGOVA IZ 1983., - hitni postupak, prvo i drugo čitanje,
/P.Z. br. 275/;

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVARANJU DEVIZNIH DEPOZITA
GRAĐANA U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE - drugo čitanje
/P.Z. br. 185/;

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 VISINI KAMATA NA IZNOSE POREZA,
DOPRINOSA, PRISTOJBI I DRUGIH JAVNIH PRIHODA KOJI NISU
PLAĆENI U PROPISANOM ROKU - drugo čitanje / P. Z.br. 223./;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMETU I OPOREZIVANJU DUHANSKIH
PRERAĐEVINA - drugo čitanje /P. Z. br.225./;
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8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU I UVJETIMA PODMIRIVANJA
OBVEZA PO KREDITIMA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA
ODOBRENIM KORISNICIMA IZ REPUBLIKE HRVATSKE - drugo Čitanje
/P. Z. br. 238./;

9.

KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA 0 KREDITIRANJU OBNOVE RATOM
OŠTEĆENIH I RAZRUŠENIH STAMBENIH I GOSPODARSKIH OBJEKATA drugo Čitanje, / P . Z. br. 240./;

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U SVEZI SA CARINJENJEM
ROBE -drugo Čitanje /P. Z. br. 247./;

11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 NAČINU LIKVIDACIJE POSLOVANJA
GLAVNIH FILIJALA JUGOBANKE D.D. BEOGRAD, KOJE SU POSLOVALE
NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE - drugo Čitanje, / P. Z.
br. 245./;

12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 STAVLJANJU U PREKID PREKRŠAJNOG
POSTUPKA U PREDMETIMA PO PROPISIMA 0 DEVIZNOM POSLOVANJU
KOJE JE PREUZELA REPUBLIKA HRVATSKA - drugo Čitanje,
/ P. Z. br. 237./;

13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG
ZAKONA - drugo Čitanje
/P.Z. br. 174/;

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA - drugo Čitanje
/P.Z. br. 201/;

15.

KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA
0
IZMJENI I DOPUNI ZAKONA
NEPOSREDNIM POREZIMA - drugo Čitanje/ P. Z. br. 222./;

16.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
OSTVARIVANJU PRAVA I NAČINU
NAKNADA
ODREĐENIM FIZIČKIM
Čitanje,/ P.Z. br. 226/;

17.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
O IZDVAJANJU I RASPOREĐIVANJU
SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE STAMBENIH POTREBA - drugo
Čitanje, / P.Z. br. 239/;

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZABRANI RASPOLAGANJA IMOVINOM
ZADRUGA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU - drugo Čitanje,
/P.Z. b r .
249/;

19.

KONAČNI
PRIJEDLOG ZAKONA 0 PROVOĐENJU
REZOLUCIJE VIJEĆA
SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV
T Z V . SRJ /SRBIJE I CRNE GORE/ - drugo Čitanje, /P.Z. br.
248./;

O

0
OSIGURANJU
SREDSTAVA,
ISPLATE MINIMALNIH PLACA I
I PRAVNIM OSOBAMA - drugo
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20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU - drugo Čitanje, /P.Z. br.
252/;

21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA - drugo Čitanje, /P.Z. br. 228/;

22.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
CESTAMA - drugo Čitanje, / P.Z. br. 227/;

23.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI
ZAKONA
PLOVIDBI - drugo Čitanje, /P.Z. br. 234/;

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
OSNIVANJU JAVNOG HRVATSKOG POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG
PODUZEĆA - drugo Čitanje
/P.Z. br. 233/;

25.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
RIBARSTVU - drugo Čitanje

26.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE - drugo Čitanje
/P.Z. br. 246/*

27.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BORAVIŠNOJ PRISTOJBI - drugo Čitanje
/P.Z. br. 244/;

28.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA - drugo Čitanje,
/P.Z. br. 229/;

29.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
Čitanje /P.Z. br. 208/;

30.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 POREZU NA DOBIT - drugo Čitanje
/P.Z. br. 206/;

31.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA 0
PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ORGANA DRUSTVENO-POLITlCKIH ZAJEDNICA
U POGLEDU SREDSTAVA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU KOJA ONI
KORISTE - drugo Čitanje, /P.Z. br. 220/;

32.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
Čitanje, /P.Z. br. 105/;

33.

PRIJEDLOG
HRVATSKE;

34.

IZVJEŠĆE VLADE
POLITIKE;

IZMJENA

O DOPUNAMA ZAKONA
/P.Z. br. 243/;

O

POREZU

O TRGOVAČKIM

I DOPUNA DRŽAVNOG

REPUBLIKE

NA

HRVATSKE

O

O

DOHODAK

DRUŠTVIMA

PRORAČUNA

O

PROVEDBI

ZRAČNOJ

MORSKOM

-

drugo

-

drugo

REPUBLIKE

VANJSKE

* Tijekom sjednice Vlada Republike Hrvatske povukla je
Konačni prijedlog zakona o zaštiti prirode.
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35.

IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE 0 REZULTATIMA PRETVORBE
I TIJEKU PRIVATIZACIJE DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH PODUZEĆA;

36.

IZVJEŠĆE 0 UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 13.
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE;

37.

a/ PRIJEDLOG ZAKONA O RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM POSTAJAMA /Predlagatelj: Zastupnik dr. Goran Granić u ime Kluba
HSLS/, prvo čitanje /P.Z. br. 255/,

HRVATSKE
SJEDNICE

b/ PRIJEDLOG ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA I POŠTI
/Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske, prvo čitanje,
/P.Z. br. 273/;
38.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
TELEKOMUNIKACIJSKIM
USLUGAMA- prvo čitanje, /P.Z. b r . 274/;

39.

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
I UPRAVE - prvo čitanje, /P.Z. b r . 272/;

40.

PRIJEDLOG ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
265/;

41.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI OKOLIŠA - prvo čitanje /P.Z. br.
219/;

42.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 PROSTORNOM UREĐENJU - prvo čitanje
/P. Z. br. 270/;

43.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRETVORBI JAVNOG PODUZEĆA
VELESAJAM - prvo čitanje / P. Z. br. 271/;

44.

PRIJEDLOG ZAKONA
/P.Z. br. 276/;

45.

a/ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0 PRODAJI
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
Predlagatelj:
Zastupnik mr. Mato Arlović u ime Kluba zastupnika SDP/ prvo
čitanje, /P.Z. br. 264/,

0

HRVATSKOM

I

POŠTANSKIM

- prvo čitanje /P.Z.

AUTOKLUBU

-

br.

ZAGREBAČKI

prvo

čitanje,

b/ PRIJEDLOG ZAKONA 0 DOPUNI ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA NA
KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO Predlagatelj: Odbor za rad,
socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež / prvo
čitanje, /P.Z. br. 266/;
46.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA 0 BLAGDANIMA I NERADNIM
DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Predlagatelj: zastupnik
Vladimir Bebić - prvo čitanje /P.Z. b r . 267/;

47.

IZBORI,

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.
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1.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA
U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE - prvo Čitanje, P.Z. br. 277
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
Ustav, poslovnik i politički sustav.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

s jedni c i .
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje
Predstavnik predlagatelja
Jurica
uprave dodatno je obrazložio prijedlog.

MalCiC,

ministar

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Elio MartinCić,
Jozo Radoš , dr. Goran Granić, Ante Miko Tripalo, m r . Mato
ArloviC, Ivan JakovCić, m r . Milivoj Kujundžić, Ivan Milas, dr
Franjo Ženko, d r . Žarko Domljan, Muhamed Zulić, Antun Vrdoljak,
Jozo Topic, Dino Debeljuh, Slvako Canjuga, Marin Mileta, Katarina
FuCek i Velimir Terzić.
Sukladno Članku 147. Poslovnika Zastupničkog doma, Dom
je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Utvrđuje se da za povratno
postoje osobito opravdani razlozi.

djelovanje

Članka

1.

Zastupnički dom je, jednoglasno, donio slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o
izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
2. Sve primjedbe, prijedlozi
predlagatelju, zbog pripreme Konačnog

i mišljenja uputit će se
prijedloga zakona.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
CARINSKOJ SLUŽBI REPUBLIKE HRVATSKE - hitni postupak, prvo
i drugo Čitanje / P .Z . br. 268/
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.

12

Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za f inane ije
i državni proračun.
Izvješća zastupnici su primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje

.

Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje su podnijeli m r . Mato Arlović u ime
Kluba SDP-a
na Članak 3. Članak 4. /9 "za”/, i zastupnik m r .
Mato Arlović na Članak 4. /6 "za”/.
Predlagatelj se suglasio s amandmanom zastupnika m r .
Milivoja Kujundžića i Odbora za zakonodavstvo na Članak 1.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/2
"protiv"/, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj službi
Republike Hrvatske,
u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.
3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE PRILOGA I.
/POD NASLOVOM
"PRAVILNIK O
IDENTIFIKACIJI"/ DOPUNSKOM
PROTOKOLU UZ ŽENEVSKE KONVENCIJE OD 12. KOLOVOZA 1949. O
ZAŠTITI ŽRTAVA MEĐUNARODNIH ORUŽANIH SUKOBA, /PROTOKOL I./
IZ 1977. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje /P. Z. br.
269/;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

sjednici.

IzvjeSća radnih
tijela
zastupnici su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
potvrđivanju Izmjene Priloga I /pod naslovom "Pravilnik o
identifikaciji"/ Dopunskom protokolu uz Ženevske konvencije od
12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba
/Protokol I./ iz 1977., u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske.
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4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU /RATIFIKACIJI/
BEČKE KONVENCIJE O SUKCESIJI DRŽAVA GLEDE IMOVINE, ARHIVA
I DUGOVA IZ 1983. - hitni postupak, prvo i drugo Čitanje,
P.Z. br. 275

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka
kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za vanjsku politiku i Odbor
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
IzvjeSća radnih
tijela
zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje

su
.

primili

na

Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
potvrđivanju /ratifikaciji/ BeCke konvencije o sukcesiji država
glede imovine, arhiva i dugova iz 1983., u tekstu kako ga je
predložila Vlada Republike Hrvatske.

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVARANJU DEVIZNIH DEPOZITA
GRAĐANA U JAVNI DUG REPUBLIKE HRVATSKE - drugo Čitanje
/P.Z. br. 185/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.

sjednici.

Izvješća radnih tijela zastupnici
Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio KonaCnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr . Goran Granić,
Mirko Tankosić, Ivan Kolak, Ivica Vrkić, Ivan Milas i zamjenik
ministra financija Božo Prka.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli zastupnik rar. Milivoj Kujundžić na Članke 5., 6., 7.,
13. i 15.,
Odbor za zakonodavstvo na Članak 17., zastupnik m r .
Mato Arlović u ime Kluba SDP na Članak 3., 10., 15. i 16.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio
amandmane koje su podnijeli Odbor za financije i državni proračun
na Članak 4. /19 "za"/, zastupnik Mirko TankosiC u ime Kluba
14

zastupnika HNS na Članak 15. /14 "za"/, zastupnik Ivica Vrkić u
ime Kluba zastupnika HNS na članak 15. /IO "za”/ i zastupnik dr.
Goran Granić novi Članak 15a. /20 "za"/.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/2
"protiv"/, Zakon o pretvaranju deviznih depozita građana u javni
dug Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISINI KAMATA NA IZNOSE POREZA,
DOPRINOSA, PRISTOJBI I DRUGIH JAVNIH PRIHODA KOJI NISU
PLAĆENI U PROPISANOM ROKU - drugo Čitanje / P. Z.br. 223./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih
tijela
zastupnici su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

U raspravi su sudjelovali: zastupnik m r . Mato Arlović
i ravnatelj Porezne uprave Ivan Iveković.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 5. i zastupnik m r .
Mato Arlović u ime Kluba SDP na Članak 6.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio
amandmane koje su podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 3.
/14 "za"/ i zastupnik m r . Mato Arlović u ime Kluba SDP na Članak
5. /18 "za"/
Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o visini
kamata na iznose poreza, doprinosa, pristojbi i drugih javnih
prihoda koji nisu plaćeni u propisanom roku, u tekstu kako ga je
predložila Vlada
Republike
Hrvatske,
zajedno
s usvojenim
amandmanima.

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROMETU I OPOREZIVANJU DUHANSKIH
PRERAĐEVINA - drugo Čitanje / P . Z. br.225./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
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Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.

sjednici.

Izvješča radnih tijela zastupnici
Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

U raspravi su sudjelovali: zastupnici m r . Mato Arlović
i Ivan Kolak, te ravnatelj Porezne uprave Ivan Iveković.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 20., 25. i 35., i
zastupnik m r . Milivoj Kujundžić na članak 1., 5., 6. i 11.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio
amandmane koje su podnijeli zastupnik m r . Mato Arlović u ime
Kluba SDP na članak 10. /15 "za"/ i 14. /21 "za"/
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/6
"protiv"/, Zakon o prometu i oporezivanju duhanskih prerađevina,
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno
s usvojenim amandmanima.

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU I UVJETIMA PODMIRIVANJA
OBVEZA PO KREDITIMA MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH ORGANIZACIJA
ODOBRENIM KORISNICIMA IZ REPUBLIKE HRVATSKE - drugo čitanje
/P. Z. br. 238./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih
tijela zastupnici su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.
U raspravi

primili

na

je sudjelovao zamjenik ministra financija

Božo Prka.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 9. i zastupnik m r .
Milivoj Kujundžić na članak 3., 4. i 5.
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Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o načinu
i uvjetima
podmirivanja
obveza po
kreditima
međunarodnih
financijskih organizacija odobrenim korisnicima iz Republike
Hrvatske,
u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.
Zastupnički dom, donio je većinom glasova, /l "protiv"/
slijedeći
z a k l j u č a k
1. PreporuCa se Vladi Republike Hrvatske da u Državnom
proračunu osigura sredstva u domaćoj valuti za podmirenje fiksnih
i garantiranih obveza poduzećima iz UNPA zona, kako bi ta
poduzeća mogla
izvršiti
svoje dospjele obveze prema
inopartnerima.

9.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O KREDITIRANJU OBNOVE RATOM
OŠTEĆENIH I RAZRUŠENIH STAMBENIH I GOSPODARSKIH OBJEKATA drugo čitanje, / P. Z. b r . 240./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež.
sjednici.

Izvješća radnih
tijela zastupnici su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

U raspravi su sudjelovali zastupnici Elio Martinčić,
dr. Goran Granić,
Srećko Bijelić, m r . Mato Arlović,
Adam
Meštrović, Josip Pankretić, dr. Krešimir Glavina, d r . Ivan Mesić,
Ivan Vrkić, Marko Kvesić, Ivan Hranjec, Slavko Degoricija, Anton
Kovačev,
dr.
Petar
Bosnić,
Joso
Škara
i
Ivan
Milas,
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske m r . Borislav Skegro i
pomoćnik ministra financija Miroslav Matić.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 21., i
zastupnik Rade Jovičić na članak 6., Odbor za gospodarstvo,
razvoj i obnovu na članak 6., zastupnik Adam Meštrović na članak
8.
Predlagatelj se nije suglasio,
amandmane koje su podnijeli zastupnik mr
Kluba SDP na članak 2. /12 "za"/ i 11. /27
Martinčić u ime Kluba IDS na Članak 7. /14
11. /16 "za"/, Odbor za rad, socijalnu

a Dom nije prihvatio
. Mato Arlović u ime
"za"/, zastupnik Elio
"za"/, 10. /II "za"/,
politiku, zdravstvo,
17

obitelj

i mladež na članak 7. /II "za"/,

11. /27 "za"/.

Zastupnik Adam Meštrović odustao
C 1anak 7. i 11.
Zas tupn ički
1 "suzdržan"/
Zakon
razrušenih stambenih
je predložila Vlada
amandmanima.

je od amandmana

na

dom, donio je većinom glasova, /l "protiv” ,
o kreditiranju obnove ratom oštećenih i
i gospodarskih objekata, u tekstu kako ga
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim

Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež Zastupnički dom, donio je slijedeći
z a k l j u č a k
Obvezuje
se
Vlada
Republike Hrvatske
da,
prije
donošenja Državnog proračuna za 1994. godinu, predloži način
osiguranja sredstava iz kojih će se bespovratno financirati, u
cijelosti ili djelomično, obnova ratom oštećenih i razrušenih
stambenih i gospodarskih objekata.
10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE
POSLOVA MEĐUNARODNOG OTPREMNIŠTVA U SVEZI SA CARINJENJEM
ROBE -drugo čitanje / P. Z. b r . 247./;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih
tijela zastupnici su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.
U raspravi je sudjelovao

primili

na

zamjenik ministra financija

Božo Prka.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 18. i zastupnik m r .
Milivoj Kujundžić na članak 3., 9., 11., 13., 14. i 16.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o posebnim
uvjetima za obavljanje poslova međunarodnog otpremništva u svezi
sa carinjenjem robe, u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske,
zajedno s usvojenim amandmanima.
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11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU LIKVIDACIJE POSLOVANJA
GLAVNIH FILIJALA JUGOBANKE D.D. BEOGRAD, KOJE SU POSLOVALE
NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE - drugo Čitanje, / P. Z.
br. 245./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili ste postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.

sjednici.

IzvjeSća radnih tijela zastupnici
Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

U raspravi su sudjelovali zastupnici Martin Katičić,
Ante Simara, Ivan Milas, d r . Petar Bosnić, te zamjenik ministra
financija Božo Prka.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije
amandman koji je podnio Odbor za financije i državni
/46 "za”/.

prihvatio
proračun.

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/I
"suzdržan"/, Zakon o načinu likvidacije poslovanja glavnih
filijala Jugobanke d .d ., Beograd, koje su poslovale na teritoriju
Republike Hrvatske,
u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STAVLJANJU U PREKID PREKRŠAJNOG
POSTUPKA U PREDMETIMA PO PROPISIMA O DEVIZNOM POSLOVANJU
KOJE JE PREUZELA REPUBLIKA HRVATSKA - drugo čitanje,
/ P. Z. br. 237./;
Predlagatelj

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun i Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost.
IzvješCa radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.

19

0 raspravi su sudjelovali: zastupnik dr. Goran Granić
i zamjenik ministra financija Božo Prka.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 3. i zastupnik dr.
Krunislav Olujić na naslov zakona, na Članak 1. i 2.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio
amandmane koje je podnio zastupnik dr. Goran Granić na Članak 1.
/IO "za"/ i Članak 2. /12 "za"/.
Zastupnički dom, donio je, većinom glasova /2 "protiv",
1 "suzdržan"/) Zakon o stavljanju u prekid prekršajnoga postupka
u predmetima po propisima o deviznom poslovanju, koje je preuzela
Republika Hrvatska,
u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

13.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG
ZAKONA - drugo Čitanje
/P.Z. br. 174/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
IzvjeSća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnik Mirko Tankosić
pomoćnik ministra financija Ante Colić.

i

Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 31. i zastupnik m r .
Milivoj KujundZić na Članak 5. i 16 /djelomično/, a od ostalih
je zastupnik odustao.
Predlagatelj se nije suglasio, a Dom nije prihvatio
amandmane koje je podnio zastupnik Mirko Tankosić u ime Kluba
zastupnika HNS na Članak 5. /40 "za"/, 6. /18 "za"/, a zastupnik
je odustao od amandmana na Članak 31.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/2
"protiv"/, Zakon o izmjenama i dopunama Carinskog zakona, u
tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno
s usvojenim amandmanima.
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proračun,

Sukladno prijedlogu Odbora za financije
Zastupnički dom, donio je slijedeći
z ak

lj u č

i

državni

ak

Preporuča se Vladi Republike Hrvatske da u Sto kraćem
roku izradi zakon kojim če precizno urediti režim uvoza pojedinih
roba, a prema potrebi i izvoz roba iz Republike Hrvatske.

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA - drugo čitanje
/P.Z. br. 201/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Anton Kovačev,
Tomo Jelić, Josip Andrić, Marin Mileta, Bolta Jalšovec, Josip
Pankretić, Jakob grof Eltz Vukovarski, Ivica Vrkić, Đuro Perica,
te ravnatelj Porezne uprave Ivan Iveković.
Amandmane su podnijeli zastupni k mr . Mi 1 ivoj Kuj undž ić ,
zastupnik Zelimir Hitrec, m r . Mato Arlović u ime Kluba SDP, Odbor
za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun.
Tijekom
izjašnjavanja
o amandmanima
rasprava
je
prekinuta, a Vlada Republike Hrvatske je povukla iz procedure
Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu
na promet proizvoda i usluga.

15.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA
NEPOSREDNIM POREZIMA - drugo čitanje/ P. Z. br. 222./;

0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
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sjednici.

Izvješća radnih
tijela zastupnici su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konaćnog prijedloga zakona.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 3.

koje

su

Zastupnički dom, donio je, većinom glasova /I "protiv",
1 "suzdržan"/, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o neposrednim
porezima, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

16.

KONAČNI
PRIJEDLOG
ZAKONA
O
OSIGURANJU
SREDSTAVA,
OSTVARIVANJU PRAVA I NAČINU ISPLATE MINIMALNIH PLACA I
NAKNADA ODREĐENIM FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA - drugo
Čitanje,/ P.Z. br. 226/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

sjednici.

Izvješća radnih
tijela
zastupnici su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnik rar. Mato Arlović
i ministar rada i socijalne skrbi Ivan ParaC.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 18., zastupnik rar .
Milivoj Kujundžić na Članak 1., 2., 4., 5., 8. i 9. i zastupnik
m r . Mato Arlović
na Članak 19.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje je podnio zastupnik m r . Mato Arlović
na Članak 8. /23 "za"/, na Članak 13. /31 "za"/.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/6
"suzdržanih"/, Zakon o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava
i naCinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim
i pravnim osobama, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.
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17.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O IZDVAJANJU I RASPOREĐIVANJU
SREDSTAVA ZA ZADOVOLJAVANJE STAMBENIH POTREBA - drugo
Čitanje, / P.Z. br. 239/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.

sjednici.

Izvješća radnih tijela zastupnici
Županijski dom dostavio je mišljenje.

Odbor
za
zakonodavstvo
nije
predložena u Konačnom prijedlogu zakona.

su

primili

podržao

na

rjeSenenja

Predstavnik predlagatelja, Ivan Parač, ministar rada
i socijalne skrbi izvjesti je Doma da, akceptirajući navode
Odbora za zakonodavstvo, povlači iz procedure Konačni prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku važenja Zakona
o izdvajanju
i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje
stambenih potreba.

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI RASPOLAGANJA IMOVINOM
ZADRUGA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU - drugo čitanje,
/P.Z. br.
249/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili ste postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za gospodarstvo,
razvoj i obnovu i Odbor za poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
IzvjeSča radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici mr . Mato Arlović,
Mladen Vilfan, Marin Mileta, Josip Pankretić, dr. Sime Dodan,
Ante Klarić, Srećko Bijelić, dr. Savka Dabčević Kučar, Tomislav
Sutalo, Anite Miko Tripalo, Dino Debeljuh, m r . Milan Stojanović,
te pomoćnik ministra gospodarstva Anton Jurinec.
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Tijekom sjednice,
24. studenoga,
Vlada Republike
Hrvatske
povukla
je
Konačni
prijedlog
zakona
o
zabrani
raspolaganja imovinom zadruga u društvenom vlasništvu.

19.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PROVOĐENJU REZOLUCIJE VIJEĆA
SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA U SVEZI SA SANKCIJAMA PROTIV
TZV. SRJ /SRBIJE I CRNE GORE/ - drugo čitanje, /P.Z. br.
248./;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili ste poštom.

Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo, a izvješće
su zastupnici primili na sjednici. Županijski dom dostavio je
mišljenje.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnik
pomoćnik ministra gospodarstva dr. Ivan Skoro,
potrebi jezičnog uređenja zakonskih tekstova
zastupnici: Velimir Terzić, d r . Sime Dodan, dr
akademik Dalibor Brozović i Ante Klarić.

koji

Dragan Hinić i
a u raspravi o
sud jelova li su
. Petar Bosnić,

Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 25. i zastupnik rar.
Milivoj KujundZić na članak 3., 4., /djelomično/, 5., 7.,
/djelomično/,
11., 12., 13., 14., 15., 17., 19., /djelomično/,
20, /djelomično/, i 24, Zastupnik je odustao od amandmana na
članak 21.
te od dijela amandmana koje predlagatelj nije
prihvat io.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/I
"protiv”/) Zakon o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda, u svezi sa sankcijama protiv tzv. SRJ /Srbije
i Crne Gore/, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike
Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
VANJSKOTRGOVINSKOM POSLOVANJU - drugo čitanje, /P.Z. b r .
252/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
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gospodarstvo,

razvoj

i obnovu,

IzvjeSCa radnih
tijela
zastupnici su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Goranko Fižulić,
dr. Savka DabCević Kučar, Ivan Milas, Josip Pankretić, dr. Sime
Dodan, Jurica Pavelić i pomoćnik ministra gospodarstva dr. Ivan
Skoro.
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Članak 5., zastupnik mr.
Milivoj Kujundžić na Članak l.i 2.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje je podnio zastupnik Ante Lovrić u ime
Kluba HSS na Članak 1. /15 "za"/,
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/17
"protiv", 7 "suzdržanih"/, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o vanjskotrgovinskom poslovanju, u tekstu kako ga je predložila
Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.
21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HRVATSKIM ŽELJEZNICAMA - drugo Čitanje, / P .Z . b r . 228/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
pomorstvo, promet i veze.
Izvješća radnih
tijela
zastupnici
su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi je sudjelovao ministar pomorstva,
i veza Ivica Mudrinić.

prometa

Predlagatelj se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na Članak 3.
Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama, u tekstu
kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s
usvojenim amandmanima.
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22.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
CESTAMA - drugo čitanje, / P.Z. br. 227/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

pomorstvo,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
promet i veze.

sjednici.

Izvješća radnih
tijela zastupnici
su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Zelimir Hitrec
i d r . Goran Granič, te ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Mudr in ić .
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za zakonodavstvo na članak 17. , zastupnik Zelimir
Hitrec na članak 4. i Odbor za pomorstvo, promet i veze na članak
6.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje je podnio zastupnik d r . Goran Granič na
članak 7. /24 "za"/.
Zastupnički
d o m , donio
je,
većinom
glasova
/14
"protiv", 3 "suzdržana"/, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
cestama, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske,
zajedno s usvojenim amandmanima.

23.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENI ZAKONA
PLOVIDBI - drugo čitanje, /P.Z. b r . 234/;

O

ZRAČNOJ

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
pomorstvo, promet i veze.
Izvješća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

U raspravi je sudjelovao ministar pomorstva,
i veza Ivica Mudrinić.

na

prometa

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
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su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
Predlagatelj se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na članak 2.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o izmjeni
Zakona o zračnoj plovidbi, u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OSNIVANJU JAVNOG HRVATSKOG POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIJSKOG
PODUZEĆA - drugo čitanje /P.Z. b r . 233/;
Pređi agate 1j zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

pomorstvo,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
promet i veze.

Izvješća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Zelimir H it rec
ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić.

i

Pređi agate 1j se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na članak 3.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandman koji je podnio zastupnik m r . Juraj Buzolić na
č 1anak 1. /I "za"/.
Zakon
o
Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno,
izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju javnog hrvatskog
poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća, u tekstu kako ga je
predložila Vlada
Republike
Hrvatske,
zajedno
s usvojenim
amandmanima.

25.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
RIBARSTVU - drugo čitanje

O DOPUNAMA ZAKONA
/P.Z. br. 243/;

O

MORSKOM

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.
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pomorstvo,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
promet i veze.

Izvješća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi su sudjelovali: zastupnik Jozo
ministar pomorstva, prometa i veza Ivica Mudrinić.

Topic

i

Predlagatelj se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na Članak 3.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno, Zakon o dopunama
Zakona o morskom ribarstvu, u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

26.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BORAVIŠNOJ PRISTOJBI - drugo Čitanje
/P.Z. b r . 244/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća radnih tijela zastupnici
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U

raspravi

je

sudjelovao

ministar

turizma

m r . Niko

Bu 1 ić .
Pređi agate 1j se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na Članak 5.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandman koji je podnio zastupnik mr. Milivoj Kujundžić
na Članak 10a.
Zastupnički
dom
donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi, u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim
amandmanima.
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27.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
Č l a n a r i n a m a u t u r i s t i č k i m z a j e d n i c a m a - drugo čitanje,
/P.Z. br. 229/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
U raspravi

je

sudjelovao

ministar

turizma mr.

Niko

B u 1 ić .
Predlagatelj se suglasio s amandmanom koji je podnio
Odbor za zakonodavstvo na Članak 6.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandman koji je podnio zastupnik mr. Milivoj Kujundžić
na Članak 4.
Zas tupn ick i dom
donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
izmjenama
i dopunama
turističk im
Zakona
o Članarinama u
zajednicama, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republi ke
Hrvatske, zaj edno s usvojenim amandmanima.

28.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
Čitanje /P.Z. br. 208/;

O

POREZU

NA

DOHODAK

-

drugo

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
Izvješća radnih
tijela
zastupnici su
sjednici. Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
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U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr. Goran Granić,
Jozo Topić, Mirko Tankosić, Goranko Fižulić, Perica Jurić, Jakob
grof Eltz Vukovarski, Martin KatiCić, m r . Milan Stojanović, dr.
Petar Bosnić, Mladen Vilfan, Dino Debeljuh, Srećko Bijelić, Josip
Pankretić, Miroslav KiS, Ante Klarić, Ivan Kolak, m r . Mato
Arlović, Velimir TerziC,
Pavao Tomislav Duka,
te zamjenik
ministra financija Božo Prka i ravnatelj Porezne uprave Ivan
Ivekov ić .
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli Odbor za financije i državni proračun na članak 2.,
30., 49. i 64., zastupnik
m r . Milivoj Kujundžić na članak 6.,
16., 24., 29., 69. i 98.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje su podnijeli zastupnik mr . Mato Arlovič,
u ime Kluba zastupnika SDP na članak 5. /22 "za"/, i 19.,
/14
"za"/, zastupnik Mirko Tankosič, u ime Kluba zastupnika HNS na
č 1anak 6. , /1 7 "za"/, zas tiipnik Ivan Bedeničić na članak 15., /2
"z a"/, 19,■, /3 "za"/, 41. /2 "za"/, i 53., zastupnik dr. Goran
Gr an ić na č 1anak 37 . , /27 "za"/ i zastupnik Goranko Fižulić na
čl anak 7 . /3 3 "za"/.
Pred 1agate 1j se nije suglasio,
pr ihvat io amandman kot;
ii je
16 •

a Zastupnički

dom

je

0 amandmanu zas
>nika Zvonimira Jurića Dom se nije
izjašnjavao jer je obuhvaćen prihvaćenim amandmanima.
Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/14
"protiv", 1 "suzdržan”/, Zakon o porezu na dohodak, u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim
amandmanima.

29.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DOBIT - drugo čitanje
/P.Z. br. 206/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobi li postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.

sjednici.

Izvješća radn ih tijela zastupnici
Županijski dom dostavio je mišljenje.

su

primili

na

Vlada Republike Hrvatske podnijela je amandmane koji
su postali sastavni dio Konačnog prijedloga zakona.
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U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr. Goran Granić,
Mirko Tankosić, Srećko Bijelić i zamjenik ministra financija BoZo
Pr k a .
Predlagatelj
se
suglasio
s amandmanima
koje
su
podnijeli zastupnik Davor Pocrnić, na Članak 2., zastupnik Anton
Kovačev, na Članak 2., 30., zastupnik dr. Goran Granić na Članak
6. /djelomično/, Odbor za zakonodavstvo na Članak 33., zastupnik
m r . Milivoj KujundZić na Članak 14. /djelomično/, i 17.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje su podnijeli zastupnik Mirko Tankosić,
u ime Kluba zastupnika HNS na Članak 5., /14 "za"/, 13., /19
"za"/, zastupnik Ivan BedeniCić na Članak 2., zastupnik dr. Goran
Granić novi Članak 9a., /17 "za"/ i dio amandmana na Članak 6.
koji predlagatelj nije prihvatio /14 "za"/.
Zastupnički dom, donio je, većinom glasova /6 "protiv",
13 "suzdržanih"/, Zakon o porezu na dobit, u tekstu kako ga je
predložila Vlada
Republike
Hrvatske,
zajedno
s usvojenim
amandman ima.

30.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O
PRAVIMA I DUŽNOSTIMA ORGANA DRUSTVENO-POLITICKIH ZAJEDNICA
U POGLEDU SREDSTAVA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU KOJA ONI
KORISTE - drugo čitanje, /P.Z. b r . 220/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su dobili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.

sjednici.

Izvješća radnih
tijela
zastupnici su
Županijski dom dostavio je mišljenje.

primili

na

Zastupnički
dom,
donio
je,
većinom
glasova
/4
"suzdržana"/, Zakon o prestanku važenja Zakona o pravima i
dužnostima organa drustveno-po1 itickih zajednica u pogledu
sredstava u društvenom vlasništvu koja oni koriste, u tekstu kako
ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

31.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
Čitanje, P. Z. br. 105

TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

-

drugo

O Konačnom prijedlogu zakona rasprava je provedena na
11.
izvanrednoj
sjednici,
time
da se
nije odlučivalo
o
amandmanima, obzirom da se predlagatelj nije o njima izjasnio.
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Na sjednici zastupnici su primili izjaSnjenje Vlade
Repub 1 ike Hrvatske o podnesenim amandmanima, kao i amandmane
V 1a d e .
Uvodno
je
stajališta
Vlade
obrazložio
ministar
pravosuđ a Ivica Crnić.
Zastupnik Luka Bebić povukao je sve amandmane sa kojima
se Vlada Republike Hrvatske nije suglasila.
Predlagatelj se suglasio s amandmanima koje je podnio
zastupnik Luka Bebić na Članak 162. /u izmijenjenom tekstu/, 187.
/u izmijenjenom tekstu/, 244. /u izmijenjenom tekstu/, 252. /u
izmijenjenom tekstu/,
296. /u izmijenjenom tekstu/, 598.
/u
izrni jenj enom tekstu/,
607. /u izmijenjenom tekstu/, 608.
/u
izmijenjenom tekstu/, te amandmanom Odbora za zakonodavstvo.
Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvat io amandmane koje je podnio zastupnik Elio MartinCić na
C 1anak 72., 131., / 9 "za"/, 256. /8 "za"/, i 437 /14 "za"/,i
zas tupn ik m r . Milan Stojanović na Članak 648. Zastupnik je
odustao od amandmana.
Zastupnički
dorn donio
je,
jednoglasno,
Zakon
o
trgovačkim društvima,
u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske, zajedno s usvojenim amandmanima.

32.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
HRVATSKE ZA 1993. GODINU;

PRORAČUNA

REPUBLIKE

Prijedlog izmjena i dopuna državnog proračuna dostavi la
je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili na sjednici.
Raspravu su proveli Odbor za financije i državni
proračun i Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici. Županijski
dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, dr. Zoran JaSić,
financija, uvodno je obrazložio prijedlog.

ministar

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Milanka OpačiC,
dr. Goran Granić, Srećko Bijelić, Mladen Vilfan, Martin KatiCić,
Ivan Herak, Mirko Mađor, Milan Đukić, Jurica Pavelić, Ivan
Hranjec, dr. Dime Dodan, Goranko Fižulić, Josip Pankretić, Antun
Vrdoljak, Mirko Tankosić, Bolta JalSovec, Antun KovaCev, Anto
Lovrić i Furio Radin, te ministar u Vladi Republike Hrvatske
Cedomir Pavlović i pomoćnik ministra financija JoSko Zavoreo.
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Predlagatelj se nije suglasio, a Zastupnički dom nije
prihvatio amandmane koje su podnijeli zastupnik Goranko Fižulić
na razdjel 7. Glava I, pozicija 39. i razdjel 11. Glava I
pozicija
83.
/19
"za"/
i Odbor
za
izbor,
imenovanja
i
administrativne poslove na Članak 4. razdjel 1., Glava I.
pozicija 7. /I "za"/, Članak 4. razdjel 36. Glava I, pozicija
411. /7 "za"/.
Zastupnički dom donio je, većinom glasova /2 "protiv",
9 "suzdržanih"/, Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike
Hrvatske za 1993. godinu u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske.

33.

IZVJEŠĆE VLADE
POLITIKE;

REPUBLIKE

HRVATSKE

O

PROVEDBI

VANJSKE

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
vanjskih poslova d r . Mate Gran ić podnio je uvodno iz 1aganj e .
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Zivko JuzbaSić,
Veselin PejnoviC, d r . Petar Bosnić, Marijan Jurić, Dragan HiniC,
Velimir Terzić, mr. Milivoj Kujundžić, Đuro Vidmarović, Đuro
Perica, Snježana Biga-Friganovic, Goranko Fižulić, Luka Bebić,
Mirko Mađor, Anto Đapić, m r . Ivan Matija, Vice Vukojević, dr.
Franjo Ženko, dr. Savka DabCević-KuCar, Dražen Budiša, Muhamed
Zulić, Vladimir Bebić, akademik Dalibor Brozović, Elio MartinCić,
Ivan Milas, Katarina FuCek, Vlado Gotovac, dr. Goran Granić, Ante
Miko Tripalo,
Nikola Bulat,
d r . Mira Ljubić-Lorger, Adam
Meštrović, d r . Ljubomir Antić, Jozo Radoš , Kazimir Sviben, Pavao
Tomislav Duka, Josip Andrić, Dino Debeljuh, m r . Mato Arlović,
Milan Đukić, Ivica RaCan, Ante Klarić, d r . Nediljko Mihanović,
Antun Vrdoljak, Josip Pankretić, Vera Stanić, Marin Mileta,
Srećko Bijelić, Mladen Vi 1fa n , Ivica Vrkić, Ivan Kolak, Jakob
grof Eltz Vukovarski, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i
ministar vanjskih poslova dr . Mate Granić i zamjenik ministra
vanjskih poslova d r . Ivo Sanader.
Zastupnički dom nije prihvatio zaključke koje su
predložili klubovi zastupnika Hrvatske narodne stranke, Hrvatske
socija Ino-1iberaIne stranke, Hrvatske stranke prava, Istarskog
demokratskog sabora i Socijaldemokratske partije Hrvatske /32
"za"/.
Zastupnički dom donio je, sukladno prijedlogu Kluba
zastupnika HDZ, većinom glasova /5 "suzdržanih"/, slijedeće
z a k l j u č k e

1.
Prihvaća se Izvješće potpredsjednika de Republike
Hrvatske i ministra vanjskih poslova dr. Mate Granica o vanjskoj
politici
izneseni
11.
studenog
1993.
godine
na
sjednici
Zastupnickoga doma Sabora Republike Hrvatske.
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2.
Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske posebice
prihvača i podržava Mirovnu inicijativu Predsjednika Republike
Hrvatske d r . Franje Tuđmana u rješenju krize u Hrvatskoj i
Republici Bosni i Hercegovini.

34.

IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O REZULTATIMA PRETVORBE
I TIJEKU PRIVATIZACIJE DRUŠTVENIH I DRŽAVNIH PODUZEĆA;

Izvješće
je,
prema
zaključku
dostavila Vlada Republike Hrvatske.

Zastupničkog

doma,

Izvješće su zastupnici primili na sjednici.
obnovu,

Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo,
a izvješće su zastupnici primili na sjednici.

razvoj

i

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Bolta Jalšovec,
Ivan Herak, Borislav Bešlić, Josip Pankretić, d r . Goran Granić,
Martin Katičić,
Ivan Milas,
Savka Dabčević Kučar, Goranko
Fižulić, dr Sime Dodan, Dino Debeljuh,
Ivica Gaži, Velimir
Terzić, Milanka Opačić, dr. Petar Bosnić, m r . Milivoj Kujundžić,
Ivan Hranjec,
Srećko Bijelić,
dr. Krešimir Glavina, Anton
Kovačević, m r .
Milan Stojanović, Ivan Bedeničić, dr. Franjo
Ženko, Ivan K o 1a k , Vera Stanić, Ivan Vrkić, m r . Mato Arlović,
Jakob grof Eltz Vukovarski, Slavko Canjuga, Anto Lovrić, Miloš
Petrović, dr. Franjo Ženko, Jurica Pavelić i Vladimir Bebić, te
ministar rada i socijalne skrbi Ivan Parač .

Zastupnički
dom
donio
/T'suzdržan"/) donio slijedeći

je,

većinom

glasova

z a k l j u č a k
1. Prima se na znanje Izvješće o rezultatima pretvorbe
i tijeku privatizacije društvenih i državnih poduzeća.
2. Zadužuje se
skorije vrijeme, predloži
daljnje privatizacije.

Vlada Republike Hrvatske da, u što
Saboru Republike Hrvatske strategiju

3.
Izvješće
o
rezultatima
pretvorbe
i
tijeku
privatizacije društvenih i državnih poduzeća, Hrvatski fond za
privatizaciju dostavljati će Zastupničkom domu Sabora Republike
Hrvatske sukladno potrebama ili izraženim zahtjevima, a najmanje
jednom tromjesečno.
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35.

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 13. SJEDNICE
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Izvješće

o uredbama

Vlade

primili

su

zastupnici

na

sjednici .
Zastupnički dom donio je, većinom glasova /3 "protiv",
7 "suzdržanih"/, slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada
Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti nakon 13.
sjednice Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske.

36.

a/ PRIJEDLOG ZAKONA O RADIJSKIM I TELEVIZIJSKIM POSTAJAMA Predlagatelj: Zastupnik dr. Goran Granić u ime Kluba
HSLS - prvo Čitanje / P .Z . br. 255/;
b/ PRIJEDLOG ZAKONA O TELEKOMUNIKACIJAMA I POSTI
Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske - prvo čitanje,
P.Z. br. 273

Zastupnički dom je prihvatio prijedlog predsjednika i
0 oba prijedloga zakona proveo jedinstvenu raspravu.
Prijedloge akata dobili

su zastupnici poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za naobrazbu, znanost,
kulturu i šport i Odbor za pomorstvo, promet i veze.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
O Prijedlogu zakona koje je podnio zastupnik dr. Goran
Granić, primili su zastupnici
i mišljenje Vlade Republike
Hrvatske.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnici predlagate1ja ministar pomorstva, prometa
1 veza Ivica Mudrinić i zastupnik Mladen Vilfan dodatno su
obrazložili prijedloge.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Milanka Opaćić,
d r . Goran Granić, m r . Mato Arlović, m r . Milivoj Kujundžić, Dino
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Debeljuh, dr. Sime Dodan, Furio Radin, Velimir Terzić, Ivan
Jakovćić,
Ivica Vrkič,
Ivan Milas,
Vladimir
Bebić,
Antun
Vrdoljak, Marijan Jurić, Đuro Vidmarović, Miroslav Kiš, Kazimir
Sviben, Goranko Fižulić, Ferenc Farago, Ante Miko Tripalo,
ministar prometa i veza Ivica Mudrinić.
ZastpniCki dom, donio je, jednoglasno slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o telekomunikacijama
i posti, koji je predložila Vlada Republike Hrvatske.
2. Vlada Republike Hrvatske će kod izrade Konaćnog
prijedloga zakona, uz konzultaciju predlagatelja, uzeti u obzir
pojedina rješenja sadržana u Prijedlogu zakona o radijskim i
televizijskim postajama, koji je podnio zastupnik dr. Goran
Gr an ić .
3. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesene u
raspravi, uput it će se Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme
Konačnog prijedloga zakona.
4. Preporuća se Ministarstvu pomorstva, prometa i veza
da organizira strućnu raspravu u pripremi Konačnog prijedloga
zakona o telekomunikacijama i posti.

37.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
TELEKOMUNIKACIJSKIM
USLUGAMA - prvo Čitanje, P.Z. br. 274

I

POŠTANSKIM

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta dobili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
pomorstvo, promet i veze i Odbor za Ustav, poslovnik i politički
sustav.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici. Županijski
dom dostavio je mišljenje.
Zastupnički dom, donio je, jednoglasno slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o telekomunikacijskim
i poštanskim uslugama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme KonaCnog
prijedloga
zakona.
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38.

PRIJEDLOG ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
I UPRAVE - prvo Čitanje, P.Z. br. 272
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta dobili su zastupnici postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
financije i državni proračun i Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici. Županijski
dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnik predlagatelja dr. Zoran
financija dodatno je obrazložio prijedlog.

JaSić,

ministar

U raspravi
su sudjelovali:
zastupnici
Ante Miko
Tripalo, Ivan Jakovćić, d r . Goran Granić, Ivan Herak,
Miroslav
KiS, Ivan Hranjec, Jozo RadoS, d r . Sime Dodan, Anto Lovrić i m r .
Mato Arlović.
Zastupnički dom, donio je, jednoglasno slijedeći
z a k l

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o financiranju jedinica
lokalne samouprave i uprave.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

39.

PRIJEDLOG ZAKONA O ODVJETNIŠTVU
265/;

- prvo čitanje /P.Z.

br.

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta dobili su zastupnici postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici. Županijski
dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik
predlagatelja
Ivica
pravosuđa dodatno je obrazložio prijedlog.

Crnić,

ministar

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Klarić,
Ivica Vrkić, m r . Milivoj Kujundžić, Milanka Opačić, Marin Mileta
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i đr. Krunislav Oiujić.
Zastupnički dom,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o odvjetništvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog
prijedloga
zakona.

40.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA - prvo Čitanje /P.Z. br.
219/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta dobili su zastupnici postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Izvješća primili su zastupnici na sjednici. Županijski
dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnik
predlagatelja
graditeljstva i zaštite okoliša Viktor
obrazložio prijedlog.

pomoćnik
Simonćić,

ministra
dodatno je

U raspravi su sudjelovali zastupnici: đr. Goran Granić
i d r . Savka Dabčević-Kućar.
Zastupnički dom, donio je jednoglasno,
z a k l

slijedeći

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti okoliša.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konaćnog
prijedloga
zakona.

41.

PRIJEDLOG ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU - prvo čitanje
/P. Z. br. 270/;
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta dobili su zastupnici postom.
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Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Izvješća primili su zastupnici na sjednici. Županijski
dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Zlatko TomCić, ministar graditeljstva
i zaštite okoliša dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Ante PrkaCin, mr .
Mato Arlović i Mirko Mađor.
Zastupnički dom, donio je jednoglasno, slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o prostornom uređenju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

42.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVORBI JAVNOG PODUZEĆA
VELESAJAM - prvo Čitanje / P. Z. b r . 271/;
Predlagatelj

ZAGREBAČKI

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta dobili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
IzvješCa primili su zastupnici na sjednici. Županijski
dom dostavio je mišljenje.

Zastupnički dom, donio je jednoglasno,

z a k l

slijedeći

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog
poduzeća Zagrebački velesajam.

zakona

o pretvorbi

javnog

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

39

43.

PRIJEDLOG ZAKONA O HRVATSKOM AUTOKLUBU - prvo Čitanje, P.Z.
br. 276

Predlagatelj

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta dobili su zastupnici ste poštom.
pomorstvo,

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
promet i veze.

Izvješća primili su zastupnici na sjednici. Županijski
dom dostavio je mišljenje.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Vladimir BebiC,
Slavko Degoricija, Marijan Jurić i mr. Milivoj Kujundžić.
Zastupnički dom, donio je većinom glasova /l "protiv”/
slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Hrvatskom autoklubu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, zbog pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

44.

a/ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO Predlagatelj:
Zastupnik m r . Mato Arlović u ime Kluba zastupnika SDP/
prvo Čitanje, P.Z. br. 264/,
b/ PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA
KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO Predlagatelj: Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež /
prvo Čitanje, P.Z. br. 266;

Zastupnički dom je prihvatio prijedlog predsjednika i
o oba prijedloga zakona proveo jedinstvenu raspravu.
Prijedloge akata dobili su zastupnici poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća su zastupnici primili
mišljenje Vlade Republike Hrvatske.
Vlada Republike

Hrvatske

na

sjednici,

predlaže da se ne

kao

i

prihvate
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rješenja iz prijedloga zakona. Odbor za rad, socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež ostaje pri svome prijedlogu zakona
i podržava prijedlog zastupnika inr. Mate Arlovića.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnici predlagatelja m r . Mato Arlović i m r . Ivan
Matija dodatno su obrazložili prijedloge.
U raspravi su
Srećko Bijelić, Vladimir
Jurić, Jakob grof Eltz
Kutle, dr. Ivan Mesić,
ministar graditeljstva i

sudjelovali: zastupnici Ante Prkaćin,
Cvitanović, dr. Goran Granić, Marijan
Vukovarski, Želimir Hitrec, dr. Ante
m r . Ivan Matija, m r . Mato Arlović,
zaštite okoliša Zlatko Tomćić.

Zastupnički dom, donio je jednoglasno,

slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o dopuni zakona o
prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je
predložio Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj
i mladež.
Zastupnički
"suzdržan"/ slijedeći

dom,

z a k l

donio

je

većinom

glasova

/I

j u ć a k

1. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da pripremi
cjelovit koncept uređenja svih odnosa u stambenoj oblasti, te na
osnovi toga predloži konzistentno rješenje sveukupne problematike
stambenog gospodarstva i stanovanja.

45.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA I NERADNIM
DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Predlagatelj: zastupnik
Vladimir Bebić - prvo Čitanje P.Z. br. 267;
Predlagatelj zakona je zastupnik Vladimir Bebić.
Prijedlog akta dobili su zastupnici postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za Ustav,
poslovnik i politički sustav.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Vlada Republike Hrvatske
i Županijski dom Sabora.

dostavila je mišljenje,

kao
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Radna tijela, kao i Vlada Republike Hrvatske
da se ne prihvati prijedlog zakona.
Zastupnik
Vladimir
obrazložio je prijedlog.

Bebić,

Zastupnički dom, nije
dopuni Zakona o blagdanima i
Hrvatskoj /16 "za"/.

prihvatio Prijedlog zakona o
neradnim danima u Republici

46.

IZBORI,

predlagatelj

predlažu
zakona

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove
dostavio je prijedloge odluka, koje su zastupnici primili na
s jeđn ic i .
Predsjednik
prijedloge odluka.

46.

1.

Odbora

Vice

Vukojević,

obrazložio

je

Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti suca
Vrhovnog suda Hrvatske

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno
Odluku o razrješenju Marijana Sveđrovića dužnosti suca Vrhovnog
suda Republike Hrvatske.

46.

2.

Prijedlozi odluka o razrješenju
sudaca općinskih sudova

dužnosti

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno
Odluku o razrješenju Emila Perkova, dužnosti suca općinskog suda
u Splitu, Odluku o razrješenju Darka Radića, dužnosti suca
općinskog suda u Zagrebu, Odluku o razrješenju Petra Krniča,
dužnosti suca općinskog suda u Slavonskom Brodu, Odluku o
razrješenju Katice Aladrović,
dužnosti suca općinskog suda u
Slavonskom Brodu, Odluku o razrješenju Branka Uđovičića, dužnosti
suca općinskog suda u Slavonskom Brodu, Odluku o razrješenju
Miljenka Mandeka, dužnosti suca općinskog suda u Zagrebu, /I
"suzdržan"/ Odluku o razrješenju Desanke Vranjican, dužnosti suca
općinskog suda u Zagrebu, /I "protiv"/.
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3.

Prijedlozi odluka o izboru sudaca
sudova

okružnih

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno,
Odluku o izboru Dragana Poljaka, za suca Okružnog suda u Osijeku,
Odluku o izboru GaSpara Lujak,
za suca Okružnog
suda u
Dubrovniku,/! "protiv"/) Odluku o izboru Davora Svaline, za suca
Okružnog suda u Splitu.

46.

4.

Prijedlozi odluka o izboru sudaca
sudova

općinskih

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno,
Odluku o izboru Damira PalatinuSa za suca općinskog suda u
Daruvaru, Odluku o izboru Vesne Tutavac, za suca općinskog suda
u Metkoviću, Odluku o izboru Zeljka Paunovića, za suca općinskog
suda u Novoj Gradiški, Odluku o izboru Marije Vdović, za suca
općinskog suda u Pregradi, Odluku o izboru Nele RadiCević, Sandre
Koludrović i Darka Lupia za suce općinskog suda u Rijeci, Odluku
o izboru Zeljka Sebelića, Dubravke Vučetić i Slavice Garac, za
suce općinskog suda u Osijeku,
Odluku o izboru Slavke Niksić,
za suca općinskog suda u Otoćcu.

46.

5.

Prijedlog odluke o razrješenju
okružnog državnog odvjetnika

zamjenika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno,
Odluku o razrješenju m r . Andrije Radića, dužnosti zamjenika
okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu
Split, Odluku o razrješenju Ivana Delića, dužnosti zamjenika
okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu
u Požegi.

46.

6.

Prijedlozi odluka o razrješenju
općinskog državnog odvjetnika

zamjenika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, većinom glasova,
/! "suzdržan"/ Odluku o razrješenju Verneae CaktaS, dužnosti
zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom
odvjetništvu Split, Odluku o razrješenju Darka Maržića, dužnosti
zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom
odvjetništvu Zagreb.

46.

7.

Prijedlog
odluke o
državnog odvjetnika

imenovanju

okružnog

Zas tupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno
Odluku kojom se imenuje Pavao PirSijin, za okružnog državnog
odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Bjelovar.
46.

8.

Prijedlozi odluka o imenovanju
okružnih državnih odvjetnika

zamjenika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, đonio je, jednoglasno
Odluku o imenovanju Vladimira TramiSaka, zamjenikom okružnog
državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Bjelovar,
Odluku o imenovanju Dražena Zime, zamjenikom okružnog državnog
odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Požegi.
46.

9.

Prijedlozi odluka o imenovanju
općinskih državnih odvjetnika

zamjenika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno,
Odluku o imenovanju Mire Ban, zamjenicom općinskog državnog
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Bjelovar, Odluku o
imenovanju
Davorke
NyerS,
zamjenicom općinskog
državnog
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Karlovac, Odluku o
imenovanju
Milenka Sčetara, zamjenikom općinskog
državnog
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Križevci, Odluku o
imenovanju
Andreje
Stefekov-Radovan, zamjenicom
općinskog
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Pula,
Odluku o imenovanju Vesne Besirević,
zamjenicom općinskog
državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split,
Odluku o imenovanju Petra Baćića, zamjenikom općinskog državnog
odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split Odluku o
imenovanju Dražena Kapisode, zamjenikom općinskog
državnog
odvj etnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split, Odluku o
imenovan ju Michele Squiccimarro , zamjenikom općinskog državnog
odvj etnika u Općinskom državnom odvjetništvu Split.

46.

10.

Prijedlog odluke
o razrješenju dužnosti
predsjednika Općinskog suda u Orahovici

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, đonio je, jednoglasno,
Odluku o razrješenju Branka Jurline, dužnosti predsjednika i suca
Općinskog suda u Orahovici.
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46.

11.

Prijedlog
odluke
o
izmjeni
Odluke
o
određivanju broja sudaca okružnih privrednih
sudova u Republici Hrvatskoj

Zastupnički dom, donio je većinom glasova /3 "protiv"/
Odluku o izmjeni Odluke o određivanju broja sudaca okružnih
privrednih sudova u Republici Hrvatskoj.

46.

12.

Prijedlog odluke o imenovanju člana Odbora
za zakonodavstvo
iz reda znanstvenih
i
stručnih djelatnika

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Odbora za izbor,
imenovanja i administrativne poslove, donio je, jednoglasno
Odluku
o
imenovanju
Vanje
Svačko,
za
člana
Odbora
za
zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

Klubovi zastupnika HNS, HSLS, HSP, HSS, SDP, SNS, Klub
zastupnika autohtonih nacionalnih manjina i nezavisni zastupnik
Jakob grof Eltz Vukovarski, predložili su dopunu dnevnog reda
točkom Prijedlog deklaracije kojom bi Zastupnički dom trebao
izraziti opće stajalište o razrješenju krize na teritoriju bivše
Jugoslavije. Prijedlog je u ime klubova zastupnika obrazložio dr.
Franjo Ženko.
Zastupnički dom se o prijedlogu nije izjašnjavao, zbog
toga što sjednici nije bio nazočan dovoljan broj zastupnika za
od luč ivanj e .

Sjednica je završena 25. studenoga 1993. u 20,15 sati.
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