SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik
3. sjednice Zastupničkog doma
održane 14., 15. i 16. listopada 1992.

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske,
otvorio je 14. listopada 1992. godine u 9 sati, gospodin Stjepan
Mesić, predsjednik Zastupničkog doma.*/
Predsjednik je pozdravio predsjednika i Članove Vlade,
a zatim je pozvao nazočne zastupnike i goste na sjednici da
minutom Šutnje odaju počast palim hrvatskim braniteljima i svim
civilnim žrtvama rata.
Predsjednik je izvjestio da je na sjednici nazočno 101
zastupnik,
Sto
znaci
da
Zastupnički
dom
može
donositi
pravovaljane odluke.
Predsjednik je izvjestio da su izostanak sa sjednice
ispričali zastupnici: NikoPopović, Anton KovaCev, Snježana BigaFriganović, Milan Stojanović, Milanka OpaCić, Neven Jurica /za
14. listopada/, Božidar Petrač /za 14. i 15. listopada/, i Josip
Manolić.
Zapisnike prve i druge sjednice Zastupnički dom usvojio
je bez primjedbi.
Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
Predsjednik je izvjestio zastupnike da je poziv za
sjednicu s prijedlogom dnevnog reda upućen 6. listopada 1992.
godine, a na sjednici je podijeljen Konačni prijedlog dnevnog
reda.

*/ Sjednici je prvi dan, do treće točke dnevnog reda, predsjedao
Stjepan Mesić, predsjednik Doma, a zatim, zaključno sa devetom
točkom, Katarina FuCek, potpredsjednica Doma. Drugi i treCi dan
zasjedanja
Doma,
sjednici
je
predsjedao
Stjepan
Mesič,
predsjednik Doma.
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Vlada Republike Hrvatske predložila je da se donesu po
hitnom postupku slijedeći zakoni:
1. PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA
OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ,
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;

S

2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO,
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA;

S

3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU OBVEZNICA ZA PRIKUPLJANJE
SREDSTAVA ZA OBNOVU REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA.

Odbor za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj
i mladež, predložio je da se kod donošenja Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko
pravo, ne primjeni hitni postupak, već da na ovoj sjednici
provedemo samo prvo Čitanje zakona.
U raspravi o prijedlozima Vlade o primjeni hitnog
postupka
i prijedlogu Odbor
za
rad,
socijalnu
politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež, sudjelovali su zastupnici: dr. Goran
Granić, Ivan Mati ja, Srećko Bijelić i Velimir Terzić, te mr.
Zlatko MateSa, direktor Agencije za restruktuiranje i razvoj,
Zdenko KarakaS, ministar graditeljstva i zaštite okoliSta i dr.
Zoran JaSić, ministar financija.
Zastupnički dom je, većinom glasova, u dnevni red po
hitnom postupku uvrstio:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA
OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ;
/8 1 "za", 4 "protiv"/
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
0 PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO;
/73 "za", 24 "protiv”/
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZDAVANJU OBVEZNICA ZA
PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA OBNOVU REPUBLIKE HRVATSKE
/77 "za, "21"protiv"/

Klub zastupnika HSP predložio je da se u dnevni red ne
uvrsti:
1. POTVRĐIVANJE ODLUKE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O
ODOBRENJU POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA;/akt br. :61-921, od 1.10.1992./
U

raspravi

su

sudjelovali
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zastupnici:

dr.

Boris

Kandare, dr. Krunislav Olujić, Anto Đapić, Nediljko Matić, Milan
Đukić, dr. Franjo Ženko, dr. Petar Bosnić, Marin Mileta, Božo
Kovačević, Krešimir Džeba, mr Mato Arlović, Dobroslav Paraga, m r .
Milivoj Kujundžić, Drago Krpina, Ivo Škrabalo, dr. Savk DabčevićKuCar i Elio Martinčić.
Zastupnički
dom
zastupnika HSP-a /30 "za"/.

nije

pr ihvat io

prijedlog

Kluba

Drugog dana zasjedanja, suk1ađnoč 1anku 202. Poslovnika
Zastupničkog doma, predsjednik Doma predložio je da se točka 12.
dopuni slijedećim odlukama:
1. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJESENJU DUŽNOSTI ZAMJENIKA
JAVNOG PRAVOBRANITELJA REPUBLIKE HRVATSKE,
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRIJESENJU DUŽNOSTI OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU NOVA
GRADIŠKA
3. PRIJEDLOG ODLUKE 0 RAZRIJESENJU DUŽNOSTI OPĆINSKOG
JAVNOG TUŽIOCA U OPĆINSKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU NOVA
GRADIŠKA
Također, drugog dana zasjedanja, na prijedlog Odbora
za zakonodavstvo, iz dnevnog reda je izostavljena točka:
PRIJEDLOG ZA DAVANJE AUTENTIČNOG TUMAČENJA ČLANKA 1.
STAVKA 1. I ČLANKA 2. ZAKONA 0 OPROSTU OD KRIVIČNOG
PROGONA I POSTUPKA ZA KRIVIČNA DJELA POČINJENA U
ORUŽANIM SUKOBIMA I U RATU PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE;

Zastupnički

dom

je

radio

prema

slijedećem

dnevnom

redu :

1. DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA
OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO;
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZDAVANJU OBVEZNICA ZA PRIKUPLJANJE
SREDSTAVA ZA OBNOVU REPUBLIKE HRVATSKE;
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OSOBNOM IMENU;
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ORUŽJU;
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7. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ
ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU;
8. PRIJEDLOG ZAKONA 0 KONCESIJAMA;
9. PRIJEDLOG ZAKONA 0 NARODNOJ BANCI HRVATSKE;

10. PROGRAM JESENSKE SJETVE I BERBE KASNIH USJEVA RODA 1992.
GODINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE;
11. POTVRĐIVANJE ODLUKE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE 0 ODOBRENJU
POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA;/akt br.: 61-92-1, od 1.10.1992./
12.IZBORI,

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

12.1. PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI;
a/ okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Zagreb,
b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Osijek,
c/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Zadar,
d/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Opatija,
e/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Ogulin
f/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Osijek
g/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Osijek
h/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Pula
i/ zamjenika općinskog javnog tuž ioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Zagreb
j/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Opć inskom
javnom tužilaštvu Zagreb
k/ zamjenika javnog pravobranite1ja Repub 1ike Hrvatske
1/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Nova Gradiška
12.2. PRIJEDLOZI ODLUKA 0 IMENOVANJU:
a/ okružnog j avnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Zagreb,
b/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tuž i 1aS tvu Zagreb,
c/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Opat ija
d/ općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Nova Gradiška
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12.3. PRIJEDLOZI ODLUKA O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/

suca Okružnog suda u Osijeku,
suca Okružnog suda u Splitu,
suca Okružnog privrednog suda u Splitu,
predsjednika Općinskog suda u Virovitici,
suca Općinskog suda u Rijeci,
suca Općinskog suda u Zagrebu,
suca Općinskog suda u Puli,
suca Općinskog suda u Crikvenici

"AKTUALNI SAT"

Sukladno Članku 227. Poslovnika Zastupničkog doma,
prije prelaska na prvu točku dnevnog reda, određeno je vrijeme
u kojemu su zastupnici postavljali usmena pitanja, neovisno o
dnevnome redu, Vladi ili pojedinome ministru.
Zastupnik Jozo Topic postavio je dva pitanja:
raspodjeli

- u svezi rješavanja zahtjeva pojedinih općina o
imovine bivše JNA.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade Ivan Milas.

- o promjeni nastavničkog kadra u dopunskim Školama u
Njemačkoj.
Odgovor je dao zamjenik ministra kulture i prosvjete,
Srđan L e 1a s .

Zastupnik Drago EreS postavio je pitanje o statusu
ratnih vojnih invalida.
Odgovor je dao ministar rada i socialne skrbi, m r .
Josip Juras.

Zastupnik Đuro Vidmarović postavio je dva pitanja i to:
- u svezi Zakona o sveučilištu i "Suvarovskih programa"
na pojedinim fakultetima.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade d r . Mate Granić.
- o rješavanju problema zagađivanja rijeka Lonje, Česme
i Glogovnice.
Pismeni odgovor najavio je ministar poljoprivrede i
Šumarstva dr. Ivan Majdak.

Zastupnica Vera Stanić postavila je dva pitanja i to:
- o rat ifici ranju Baselske konvencije o pograničnoj
kontroli opasnog otpada.
Odgovor je dao ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zdenko KarakaS.
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- o gradnji vlastitih postaja za odvijanje međunarodnog
telefonskog prometa.
Odgovor je dao ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Mudrinić.

Zastupnik Zvonimir
Jurić
postavio
je
pitanje
o
suzbijanju protuzakonitog rada autoprijevoznika čije je sjedište
izvan Republike Hrvatske.
Ministar pomorstva, prometa i veza, Ivica Mudrinič
najavio je pismeni odgovor.

Zas tuprt ik DuSan Viro postavio je pitanje o oslobađanju
prognanika plaćanja poreza na promet u cilju stimuliranja
njihovog povratka.
Potpredsjednik Vlade, d r . Mate Granić izvjestio je da
će Sabor na slijedećem zasjedanju biti obaviješten o svim
poticajnim mjerama Vlade za povratak prognanika.
Zastupnik Slavko Meštrović postavio je dva pitanja i
to:
- o broju lokalnih TV postaja, na osnovi koje
dokumentacije rade te o donošenju zakona o lokalnim
radio i TV postajama.
Ministar pomorstva, prometa i veza, Ivica Mudrinić dao
je odgovor.
- o osnivanju mješovitog poduzeća kok sare Bakar i jedne
talijanske tvrtke, te o mogućem zatvaranju koksare
Bakar.
Pismeni
odgovor
je
najavio
ministar
industrije,
brodogradnje i energetike, dr. Franjo Kajfež.
Zastupnik d r . Krešimir Glavina postavio je pitanje o
procjeni vrijednosti stanova, na kojima postoji stanarsko pravo,
oštećenih u ratu.
Odgovor je dao ministar graditeljstva i zaštite okoliša
Zdenko Karakaš.
Zastupnik Anto Lovrić postavio je dva zastupnička
pitanja i to:
- o utvrđivanju šteta od suše i tuče.
Odgovor je dao ministar poljoprivrede i šumarstva d r .
Ivan Majdak.
- o naknadi štete za vozila koja su uzeta za potrebe
hrvatske vojske a uništena su ili nestala.
Pismeni odgovor je najavio ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarn ja k .
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Ministar financija dr. Zoran Jašić najavio je pismeni
odgovor na pitanje Josipa Pankretiča o mogućnosti oslobađanja
plaćanja određenih davanja za doseljene iz Vojvodine.

Ministar unutarnjih poslova, Ivan Jarnjak najavio je
pismeni odgovor na pitanja dr. Borisa Kandarea o rezultatima
istrage ubojstva Ante Parađika te uhićenju Članova HSP u
Slavonskoj Orahovici.

Potpredsjednik Vlade,
Ivan Milas odgovorio je na
pitanje d r . Zlatka Kramarića o pitanjima koja se rješavaju u
razgovorima sa UNPROFOR-om za sektor istok.

Mr. Josip Juras odgovorio je na pitanje Dragana Hinića
u svezi rješavanja pitanja vojnih umirovljenika koji nemaju
držav1jans tv o .

Zastupnik Dragan Hinić zatražio je pismeni odgovor na
pitanje o broju podnijetih i odbijenih zahtjeva za dobivanje
hrvatskog državljanstva.

Zastupnik Milan Đukić postavio je dva pitanja i to:
- o pravnom učinku plebiscita od 19. kolovoza 1990.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks.
o statusu studenata čiji zahtjevi za dobivanje
državljanstva nisu rjeSeni.
Odgovor je dao zamjenik ministra kulture i prosvjete,
Srđan L e 1as .

Zastupnik dr. Ljubomir Antić postavio je pitanja:
- o broju Hrvata čije je iseljavanje posljedica ratnih
prilika.
- o mjerama koje se poduzimaju radi vraćanja izbjeglih
državljana Republike Hrvatske iz okolice Velike Kladuše.
Odgovor je dao d r . Mate Granić.
Zastupnica dr. Mira Ljubić-Lorger postavila je dva
pitanja i to:
- kada i koje mjere će Vlada poduzeti za ublažavanje
gospodarske i socijalne situacije u Dalmaci j i.
o izjavi ministra dr. Franje Kajfeža u svezi
rješavanja energetske situacije u Dalmac ij i .
Pr edsjednik V I a d e , ing. Hrvoje Sarinić dao je odgovor.
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Predsjednik Vlade, ing. Hrvoje Sarinic najavio je
pismeni
odgovor
na
pitanja
Furia
Radina
o
bilatelarnim
sporazumima Hrvatske,
Italije
i Slovenije o zaštiti prava
talijanske manjine te o osobnim iskaznicama na hrvatskom i
talijanskom jeziku.

Ministar financija, d r . Zoran Jašić odgovorio je na
pitanja Goranka Fižulića u svezi Uredbe Vlade o stopama poreza
na promet proizvoda i usluga.

Predsjednik Vlade, ing. Hrvoje Sarinic, odgovarajući
na pitanje Joze Radoša, najavio je pismeno izvješće Saboru o
političko - sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj.

Zastupnik Velimir Terzić postavio je dva pitanja i to:
- o statusu političkih zatvorenika,
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks.
- u svezi demografske situacije i gospodarskog stanja
na Hvaru.
i veza,

Pismeni odgovor je najavio ministar pomorstva, prometa
Ivica Mudrinić.

Direktor Agencije za restruktuiranje i razvoj, m r .
Zlatko Mateša odgovorio je na pitanje Ivana Heraka o sastavu
Upravnih odbora.

Ministar unutarnjih poslova, Ivan Jarnjak odgovorio je
na pitanje Mladena Vilfana o kažnjavanju ratnih profitera.
Pismeni odgovori su najavljeni za pitanja koja su
postavi 1 i :
- Ivan Rabuzin, o lokaciji Povijesnog muzeja Hrvatske,
- Vice Vukojević, o prodaji robe porijeklom iz Srbije,
- Slavka Canjuge, o primjeni Članka 286. Carinskog
zakona.

Zastupnik Mirko Mađor postavio je dva pitanja:
- o antiinflacijskom programu Vlade,
Odgovor je dao predsjednik Vlade ing. Hrvoje Sarinić.
- o obilježavanju trgova i ulica.
Pismeni odgovor je najavio zamjenik ministra kulture
i prosvjete, Srđan Lelas.
Predsjednik Vlade, ing. Hrvoje Sarinić, u svezi pitanja
Gorana Granića, najavio je u roku od 30 dana Izvješće Vlade o
stanju u javn im poduzećima.
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Potpredsjednik Vlade, dr. Mate Granić odgovorio je na
pitanje Ivice Vrkića o zarobljenicima iz Vukovara koji rade u
rudnicima Srbije te za slijedeću sjednicu Doma najavio raspravu
o poticajnim mjerama za povratak prognanih.
Zastupnik Dino Debeljuh postavio je dva pitanja i to:
- o donošenju zakona o privatizaciji televizijskih i
radio postaja,
Odgovor je dao ministar pomorstva, prometa i veza Ivica
Mudr in ić .
- o utjecaju antiinflacijskog programa na primanja
socijalno ugroženih osoba.
Odgovor je dao potpredsjednik Vlade Darko Cargonja.

Ministar unutarnjih poslova, Ivan Jarnjak najavio je
odgovor na pitanje Ante Đapića o nerazjašnjenim ubojstvima
članova HSP-a, u okviru pismenog odgovora na pitanja koja je
postavio dr. Boris Kandare.
Nakon "aktualnog sata" preSlo se na rad prema utvrđenom
dnevnom redu.

1. DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA
Su k 1adnoč 1anku 10. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora
Republike
Hrvatske,
zastupnici
koji
nisu
bili
nazočni
konstituirajućoj sjednici, ili kao zamjenici zastupnika počinju
obavljati zastupničku dužnost, ELIO MARTINClĆ, BRANKO PRIMUŽAK,
JOSIP ANDRIC, ŽIVKO JUZBASlC i MILOS PETROVlC dali su prisegu.

2. KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA 0 PRETVORBI KAPITALA DRUŠTAVA
OSIGURANJA I REOSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.

Direktor Agencije za restruktuiranje
Zlatko Mateša uvodno je obrazložio prijedlog.

i razvoj,

mr .

0 amandmanima Odbora za zakonodavstvo na č 1. 1.,2.i 3.,
na
č 1.2. ,č 1.4 . ,č 1 .5. ,č 1.6.
i čl.8.
s t .1.
i Odbora
za
gospodarstvo, razvoj i obnovu na č 1 . 9., Dom se nije izjašnjavao,
obzirom da ih je predlagatelj prihvatio čime su postali sastavni
dio Prijedloga zakona.
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Zastupnički dom je, jednoglasno,
donio Zakon o
pretvorbi kapitala društava osiguranja i reosiguranja u Republici
Hrvatskoj, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s
usvojenim amandmanima.

3. KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćeno je donošenje zakona po hitnom
postupku.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: d r . Goran Granić,
mr. Mato Arlovic, Elio Marti nc ić , dr. Mira Ljubić-Lorger, Đuro
Perica, Marijan Jurić,
Zdravko BariSić, Goranko Fižulić i
ministar graditeljstva i zaštite okolista Zdenko KarakaS.
Predlagatelj je prihvatio amandmane zastupnika dr.
Gorana Granića, da se iza Članka 2. doda novi Članak, amandman
Odbora za rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež
i zastupnika Adama MeStrovića - Klub zastupnika HDZ na Članak 4.
alineju 1. toCku 1., modificirani amandman Adama MeStrovića Klub zastupnika HDZ na Članak 4. alineju 2. toCku l./cime je
obuhvaćen
i amandman Odbora
za
rad,
socijalnu
politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež/,
te amandman zastupnika Elia
MartinCića - Klub zastupnika IDS-a na Članak 4. alineja 4. O tim
amandmanima Dom se nije izjašnjavao jer su postali sastavni dio
KonaCnog prijedloga zakona.
Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandman dr. Gorana Granića da se doda novi Članak 6.a.
Ministar graditeljstva
i zaštite
okoliša,
Zdenko
KarakaS, obrazložio je razloge za povratno djelovanje pojedinih
odredbi zakona.
Zastupnički dom, većinom glasova /75 "za", 7 "protiv"/
donio je slijedeći
z a k l

j u č a k

1. Utvrđuje se da za povratno djelovanje Članka 5.
Članka 7. Zakona postoje osobito opravdani razlozi.

i

Zastupnički dom, većinom glasova /78 "za” 5 "protiv"/
donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova
na koj ima postoji stanarsko pravo, u tekstu kako ga je predložila
Vlada, za jedno s usvojenim amandmanima.
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4. KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA 0 IZDAVANJU OBVEZNICA, ZA
PRIKUPLJANJE SREDSTAVA ZA OBNOVU REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćeno je donošenje zakona po hitnom
postupku.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
U raspravi su sudjelovali zastupnik d r . Goran Granić
i ministar financija dr. Zoran Jašić.
Predlagatelj
je
prihvatio
amandmane
zakonodavstvo na Cl. 1. s t . 1. ,Cl.9.s t .1. i c l . 16.
gospodarstvo, razvoj i obnovu na čl.6.st.3. i 4.,
i 3.

Odbora
za
i Odbora za
č 1 .8 .s t . 2.

Pred lagate1j , a ni Zastupnički dom nije
amandman zastupnika d. Gorana Granica na članak 8 .

pr ihvat io

Zastupnički dom je većinom glasova /78 "za", 2 "potiv"/
donio Zakon o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za
obnovu Republike Hrvatske, u tekstu kako ga je predložila Vlada
zajedno s usvojenim amandmanima.

5. KONAČNI PRIJEDLOG

ZAKONA O OSOBNOM IMENU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Elio MartinCiC,
Ljubomir Antic, Dinko čutura, Josip Pankretić, V e 1imi r Terz ic,
dr. Franjo Ženko i ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić.
Predlagatelj
je
prihvatio
amandmane
Odbora
zakonodavstvo na C 1.3./mod ifici ran/,5.,8.,10. i 12.

za

Predlagatelj, a ni Zastupnički dom nije prihvatio
amandmane Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih
zajednica ili manjina na Cl.l. i Cl.5., te amandman zastupnika
Elia MartinCića - Klub zastupnika IDS-a na Članak 8.
Zastupničko
dom
je,
većinom g.lasova/74
"za",
"protiv"/ donio Zakon o osobnom imenu, u tekstu kako ga
predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.
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5
je

6. KONAČNI PRIJEDLOG

ZAKONA O ORUŽJU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbora za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za ljudska
prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.
Predlagatelj
je
prihvatio
amandmane
Odbora
za
zakonodavstvo na
čl.15.,
C 1 .16.,
Cl . 17.,
Cl.35.,
Cl.37.,
Cl.18.stavak 3.,Cl.52., Cl.53., Cl.57., Cl.77.i Cl.87. i Odbora
za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na cl. 18. i Cl.79.
Vlada je podnijela amandmane na Članak 1. stavak 2. i
članak 18. stavak 4., a Odbor za zakonodavstvo je odustao od
svojih amandmana na iste Članke.
Zastupnički dom je jednog 1asno donio Zakon o oružju,
u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim
amandmanima.

7. KONAČNI PRIJEDLOG
ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 ZDRAVSTVENOJ
ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
U raspravi su sudjelovali zastupnik Srećko Bijelić
ministar zdravstva d r . Juraj Njavro.
Predlagatelj je prihvatio amandman Odbora za
socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež, na Cl.2.

i

rad,

Zastupnički dom je većinom glasova
69 "za",
12
"protiv"/ donio Zakon o izmjeni zakona o zdravstvenoj zaštiti i
zdravstvenom osiguranju, u tekstu kako ga je predložila Vlada
zajedno s usvojenim amandmanom.

8. PRIJEDLOG ZAKONA 0 KONCESIJAMA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju
politiku
i
nacionalnu
sigurnost
i
Odbor
za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
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U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivan Herak, dr.
ira Ljubić-Lorger, Veđran SrSen, Goranko Fižulić, Marin Mileta,
dr. Petar Bosnić, Boris Tepšić, Jurica Pavelić, Mladen Vilfan,
Ivan Hranjec, Velimir Terzić, mr . Mato Arlović, Mirko Mađor, dr.
Savka Dabčevic-KuCar, dr . Krešimir Glavina, Srećko Bi je 1ić i ć 1an
Vlade Republike Hrvatske dr. Smiljko Sokol.

Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći
z a k l

j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o koncesijama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi, sugestije i mišljenja
uputit će se Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
teksta prijedloga zakona.

9.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 NARODNOJ BANCI HRVATSKE
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Goranko Fižulić
i d r . Franjo Gregurić, te guverner Narodne banke Hrvatske dr.
Pero Jurković.
Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći
z a k l
1.

Prihvaća

se

j u č a k

Prijedlog

zakona

o

Narodnoj

banci

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

10. PROGRAM JESENSKE SJETVE I BERBE KASNIH USJEVA RODA 1992.
GODINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Program jesenske sjetve dostavila je Vlada Republike
Hrvatske, na zahtjev zastupnika.
Raspravu

je

proveo

Odbor

seljaštvo.
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za

poljodjelstvo,

selo

i

Ministar poljoprivrede i Šumarstva, dr. Ivana Majdaka,
uvodno je obrazložio Program.
U
raspravi
su
sudjelovali
zastupnici:
Stjepan
Sulimanac, Bolta JalSovec, Josip Pankretić, Đuro Vidmarović,
Drago EereS , dr. Ivan Mesić, Goranko Fižulić, Anto Lovrić, Nikica
Valentić, Marin Mileta, Ivan Bedeničić, Martin Katičić, Ivan
KovaCić, Ivica Vrkić, Ivica Gaži, Ivan Tarnaj , Boris Segota,
Vedran SrSen i guverner Narodne banke Hrvatske dr. Pero Jurković,
ministar financija d r . Zoran JaSić, te ministar poljoprivrede i
Šumarstva d r . Ivan Majdak.
Zastupnički dom je jednoglasno donio slijedeći
z a k l

j u č a k

1. Podržava se Program jesenske sjetve i berbe kasnih
jesenskih usjeva roda 1992. godinena području Republike Hrvatske,
zajedno s predloženim zaključcima.
2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da primjedbe
i prijedloge
iznesene
u
raspravi
uzme
u obzir
prilikom
utvrdjivanja agrarne politike za slijedeću godinu.

11. POTVRĐIVANJE ODLUKE MANDATNO-IMUNITETSKE KOMISIJE O ODOBRENJU
POKRETANJA KAZNENOG POSTUPKA

Sukladno članku 75. stavak 5. Ustava Republike Hrvatske
i članku 7. Poslovnika Zastupničkog doma, Mandatno-imunitetska
komisija je na sjednici 1. listopada 1992. godine, donijela
Odluku o odobrenju pokretanja kaznenog postupka protiv zastupnika
u Zastupničkom domu: Dobroslava Parage, Ante Đapića i Ante
Prkačina, a sukladno istom članku Poslovnika, podnijela je Odluku
na potvrđivanje Domu.
Predsjednik Mandatno-imun itetske komisije
Nediljko Matić, obrazložio je stajalište Komisije.

gospodin

U raspravi su sudjelovali zastupnici: Srećko Bijelić,
Nediljko Matić, Anto Đapić, d r . Boris Kandare, dr. Petar Bosnić,
tnr. Milivoj Kujundžić, Elio Martinčić, Slavko MeStrović, Perica
Jurić, Drago Krpina, Goranko Fižulić, Đuro Perica, Ivica Račan,
Vladimir Bebić, Mladen Vilfan, Božo Kovačević, Antun Vrdoljak,
Velimir Terzić, d r . Krunislav Olujić, Ivan Jakovčić, m r . Mato
Arlović, Vlado Gotovac, Ante Prkačin, dr . Mi ra Ljubić-Lorger, dr.
Franjo Gregurić,
Dobroslav Paraga, Stjepan Sulimanac, Anto
Lovrić, Ivan Kolak, Marin Mileta, dr. Franjo Ženko, Stjepan
Mesić, Savka Dabčević-Kučar, Dražen BudiSa, Neven Jurica, d r .
Sime Dodan, Krešimir Džeba, Branko Primužak, Srećko Bijelić, Ivan
Tolj,
dr. Goran Granić,
Ante Klarić, Milovan Sibl,
Josip
Pankretić, đ r . Zlatko Kramarić, Jakob grof Eltz Vukovarski, Milan
Đukić, Mirko Tankosić, Ante Karić i Ivo Škrabalo.
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Tijekom rasprave iznesena su različita mišljenja,
prijedlozi
i primjedbe
glede
Odluke
Mandatno-imun itetske
komisije. Izneseni su razlozi za donošenje odluke o potvrđivanju
Odluke Komisije kao i prijedlozi da se odluka ne donese, rasprava
prekine, a da se zastupnici, za koje se predlaže oduzimanje
imuniteta, sami odreknu zastupničkog imuniteta.
Neovisno od prijedloga iznesenih u raspravi, zastupnici
Ante Prkačin, Anto Đapić i Dobroslav Paraga u raspravi su
izjavili da nisu niti imali namjeru niti će se na zastupnički
imuni te t pozvat i .
Hrvatska stranka prava i Klub zastupnika Hrvatske
stranke prava zatražili su đa Mandatno-imun itetska komisija i
Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav ispitaju neustavnost
članka 28. stavka 2. i 3. i Članaka 29., 30. 31. Poslovika
Zastupničkog doma.
Manđatno-imunitetska komisija
i Odbor
za
poslovnik i politički sustav izvjestili su Zastupnički
nisu nadležni za odlučivanje o tim pitanjima.

Ustav,
dom đa

Zastupnički dom , većinom glasova /60 "za", 28 "protiv,
3 "uzdržana"/ donio je Odluku o potvrđivanju Odluke Mandatnoimunitetske komisije o odobrenju pokretanja kaznenog postupka
protiv zastupnika Dobroslava Parage, Ante Đapića i Ante Prkačina.
Nakon donošenja Odluke dio zastupnika oporbe napustio
je sjednicu.

12. IZBORI,

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

12.1. PRIJEDLOZI ODLUKA 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI
a/ okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Zagreb
b/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Osijek
e/ zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Zadar
d / općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Opatija
e/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Ogulin
f/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Osijek
g/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Osijek
h/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Pula
i/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Zagreb
j/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Zagreb
k/ zamjenika Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske
1/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Nova Gradiška
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Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove
podnio je prijedloge odluka.
Izvjestitelj
prijedloge.

Odbora

Anđelko

Gabrić

obrazložio

je

U raspravi o prijedlogu odluke o razrješenju dužnosti
zamjenika Okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Zadar, sudjelovali su zastupnici: Dragan Hinić, Đuro Vidmarović,
Milan Đukić i Anđelko Gabrić.
Zastupnički
dom
je
jednogalsno
donio
Odluku
o
razrješenju Gorana MikuliCića, dužnosti okružnog javnog tužioca
u Okružnom javnom tužilaštvu Zagreb.
Zastupnički dom,
većinom glasova /2
"protiv",
2
"uzdržana"/ donio odluku o razrješenju Jovana GrubeSića, dužnosti
zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Osijek.
Zastupnički dom,
većinom glasova /2 "protiv",
3
"uzdržana"/ donio odluku o razrješenju Gojka SaSića, dužnosti
zamjenika okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom tužilaštvu
Zadar.
Zastupnički dom je većinom glasova /4 "protiv", 1
"uzdržan"/ donio odluku o razrješenju
Dušana Kukića, dužnosti
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Opatija.
Zastupnički dom,
većinom glasova /3
"protiv",
3
"uzdržana"/ donio je odluku o razrješenju Dušana Višnića,
dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Ogulin.
Zastupnički dom, većinom glasova /3 "uzdržana"/ donio
je odluku o razrješenju Berislava Krnica, dužnosti zamjenika
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.
Zastupnički dom, većinom glasova /2 "protiv"/ donio je
odluku o
razrješenju
Antuna
Schmiđta,
dužnosti
zamjenika
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Osijek.
Zastupnički
dom,
jednoglasno
je donio
razrješenju Silvana Radobuljca, dužnosti zamjenika
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Pula.

odluku
o
općinskog

Zastupnički
d o m , jednoglasno
donio
j e odluku
o
razrješenju
Ljubice
Mat ijević-Vrsarko, dužnosti
zamjenika
općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
Zastupnički
dom,
jednoglasno
donio
je
razrješenju Ljiljane Nogolica,
dužnosti zamjenika
javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
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odluku
o
općinskog

Zastupnički
dom,
jednoglasno
donio
je
odluku
o
razrješenju
Vladimira
Drljače,
dužnosti
zamjenika
javnog
pravobranitelja Republike Hrvatske.
Zastupnički dom,
većinom glasova /3
"protiv",
2
"uzdržana"/ donio je odluku o razrješenju Petra Mikanovića,
dužnosti zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom
tužilaštvu Nova Gradiška.

12.2. PRIJEDLOZI ODLUKA 0 IMENOVANJU:
a/ okružnog javnog tužioca u Okružnom javnom
tužilaštvu Zagreb
b/ zamjenika općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Zagreb
c/ općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Opatija
d/ općinskog javnog tužioca u Općinskom
javnom tužilaštvu Nova Gradiška
Odbor za izbor, imenovanja
podnio je prijedloge odluka.
Izvjestitelj
pri jedloge.

Odbora

Anđelko

administrativne poslove
Gabrić,

obrazložio

je

Zastupnički
dom
je
jednoglasno
donio
odluku
o
imenovanju Mirsada Bakšića za okružnog javnog tužioca u Okružnom
javnom tužilaštvu Zagreb.
Zastupnički
dom
je
jednoglasno
donio
odluku
o
imenovanju Mladena Sobjes1avskog za zamjenika općinskog javnog
tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Zagreb.
Zastupnički
dom
je
jednoga1sno
donio
odluku
o
imenovanju Braslava Bartulovića, za općinskog javnog tužioca u
Općinskom javnom tužilaštvu Opatija.
Zastupnički
dom
je
jednoglasno
donio
odluku
o
imenovanju Blaženke Prokopec-Simić za općinskog javnog tužioca
u Općinskom javnom tužilaštvu Nova Gradiška.
12.3. PRIJEDLOZI ODLUKA 0 RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI:
a/ suca Okružnog suda u Osijeku
b/ suca Okružnog suda u Splitu
c/ suca Okružnog privrednog suda u Splitu
d/ predsjednika Općinskog suda u Virovitici
e/ suca Općinskog suda u Rijeci
f/ suca Opć inskog suda u Zagrebu
g/ suca Opć inskog suda u Puli
h/ suca Općinskog suda u Crikvenici
Odbor za izbor, imenovanja
podnio je prijedloge odluka.
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administrativne poslove

Izvjestitelj
prijedloge.

Odbora

Anđelko

Gabrić,

obrazložio

je

Zastupnički
dom
je
jednoglasno
donio
o
odluku
razrješenju V e 1imira Stanisavlj evića dužnost i suca Okružnog suda
u Osijeku.
Zastupnički
dom
je
jednog1asno
donio
odluku
razrješenju Žarka Mihaljevića dužnosti suca Okružnog suda
Splitu.

o
u

Zastupnički
dom
je
jednog1asno
don io
odluku
o
razrješenju Radojke Ivanišević-Petrović dužnosti suca Okružnog
privrednog suda u Splitu.
Zastupnički
dom je
jednoglasno donio
odluku o
razrješenju Mirka PetraSa dužnosti predsjednika Općinskog suda
u Virovi tici.
Zastupnički
dom je
jednoglasno donio
odluku
razrješenju Jasenke PerkoviC dužnosti suca Općinskog suda
Crikvenici.

o
u

Zastupnički
dom je
jednoglasno donio
odluku o
razrješenju Vladimira Vasića dužnosti suca Općinskog suda u Puli.
Zastupnički dom je većinom glasova /l "uzdržan"/ donio
, odluku o razrješenju Ružice Spasojević dužnosti suca Općinskog
suda u Rijeci.
Zastupnički
dom je
jednoglasno
donio
odluku o
razrješenju Milana Došena dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu.

Predsjednik je obavijestio zastupnike o dostavljenim
odgovorima na pismeno postavljena zastupnička pitanja.
Zastupnik Ivan Hranjec izjasnio se da je zadovo1jan
ogovorima koji su dostavili Ministarstvo rada, socijalne skrbi
i obitelji, na zastupničko pitanje u svezi primjene Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Ministarstvo vanjskih
poslova, na pitanje u svezi bilateralnih dogovora sa Republikom
Mađarskom oko reguliranja zaštite Hrvata mobiliziranih u Mađarsku
vojsku tijekom II svjetskog rata i Ministarstvo kulture i
prosvjete, na pitanje u svezi provođenja naputka o obveznim
udžbenicima.
Treća sjednica
listopada u 17,20 sati.

Zastupničkog

l’i JNLK
ZASTUPNIČKOG
Anđelko Sikirić
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doma

zaključena

je

16.

