SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

ZASTUPNIČKI DOM

ZAPISNIK SEDME SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
održane 23.III. do 27. IH. 1993.

Zagreb, ožujak 1993.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
ZASTUPNIČKI DOM

Zapisnik
7. sjednice Zastupničkog doma
održane 23., 24., 25., 26. i 27. ožujka 1993. godine

Sjednicu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske,
otvorio je i predsjedao 23. ožujka 1993. godine u 13,10 sati
predsjednik Zastupničkog doma, gospodin Stjepan Mesić.*/
Predsjednik je pozdravio predsjednika i nazočne Članove
V 1a d e .
Predsjednik je izvjestio da je na sjednici nazočno 110
zastupnika,
Sto
znaci
da
Zastupnički dom može
donositi
pravovaljane odluke.
Izostanak sa sjednice ispričali su zastupnici: Elio
MartinCiC, Antun Vrdoljak, Slavko Degoricija, zastupnik Božidar
PetraC /za 24. i 25. ožujka / te zastupnici Martin Sagner i
Miroslav KiS za 27. ožujka.
Zapisnik šeste sjednice usvojen je bez pr imj edb i .
Zatim se pristupilo utvrđivanju dnevnog reda sjednice.
Predsjednik je izvjestio zastupnike da su, nakon Sto
je upućen
poziv
za sjednicu s prijedlogom dnevnog
reda,
ovlašteni predlagatelji podnijeli dodatne prijedloge akata za
raspravu i odlučivanje, te je na sjednici podijeljen Konačni
prijedlog dnevnog reda.

Sukladno Članku 200. Poslovnika na dnevni red,
koji
je predložen uz poziv za sjednicu, nitko od zastupnika ili drugih
predlagatelja zakona, nije podnio pismeni prigovor, osim što je
Vlada Republike Hrvatske povukla iz procedure:

*/ Predsjednik Doma, Stjepan Mesić predsjedao je sjednici tijekom
rasprave 23., 24. i dijelom sjednice 25., 26. i 27. ožujka a
dijelom sjednice 25. i 26. ožujka je predsjedala potpredsjednica
Doma, Katarina FuCek. Potpredsjednik Doma d r . Žarko Domljan,
predsjedao je dijelom sjednice 27. ožujka.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAMJENI STANA U VLASNIŠTVU
HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA /hitni
P.Z. br. 96/ i

REPUBLIKE
postupak,

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA 0 STAMBENIM ODNOSIMA, S
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA /hitni postupak, P.Z. br. 95/
PRIJEDLOG ZAKONA O PRODAJI ODREĐENIH STANOVA U VLASNIŠTVU
REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA /hitni
postupak, P.Z. br. 113/
Zastupnik dr. Ante Kutle, kao predlagatelj, odustao je od
prijedloga da se ZAKON 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO raspravlja po hitnom
postupku.
Zastupnik HSLS Goranko Fižulić, predložio je uvrštavanje u
dnevni red rasprave o PROCESU PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA U
HRVATSKOJ, obzirom da je Vlada svojim zaključcima od 17. veljače
1993. najavila tu raspravu.
Predsjednik Vlade, Hrvoje Sarinić izvjestio
je Vlada Republike Hrvatske pripremila materijal za
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog o uvrštavanju
red,
kao posebne
točke,
IZVJEŠĆA O REZULTATIMA
DRUŠTVENIH PODUZEĆA DO 1. OŽUJKA 1993. GODINE.

je Dom da
raspravu.
u dnevni
PRETVORBE

Zastupnički dom je prihvatio prijedlog Vlade Republike
Hrvatske o primjeni hitnog postupku za slijedeće akte:
1.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO, prvo i
drugo čitanje
/ hitni
postupak/
Predlagatelj:
Vlada
Republike Hrvatske - Prijedlog zakona br.124;

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
NEPOSREDNIM POREZIMA,
- prvo i drugo čitanje
/hitni
postupak/ Prijedlog zakona br. 115;

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA, - prvo i drugo čitanje
/hitni postupak/ Prijedlog zakona b r . 116;

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA U
PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA, - prvo i drugo
čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona br. 111;

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRIHVAĆANJU ČLANSTVA REPUBLIKE
HRVATSKE U EUROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ, - prvo i
drugo čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona b r . 114;

6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA O SPORTU, - prvo
i drugo čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona br. 112;
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Zastupnički dom prihvatio je prijedlog o uvrštavanju u
dnevni red PROGRAMA PROLJETNE SJETVE 1993. GODINE NA TERITORIJU
REPUBLIKE HRVATSKE.
Zastupnica Snježana Biga - Friganović predložila je, u ime
Kluba zastupnika SDP, uvrštavanje u dnevni red PRIJEDLOGA ZA
IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA MINISTRU INDUSTRIJE, BRODOGRADNJE I
ENERGETIKE. Zastupnik d r . Petar Bosnić podržao je taj prijedlog,
time da se na dnevni red stavi izglasavanje nepovjerenja Vladi
u cjelini. Predsjednik je izvjestio da će se o uvrštavanju
navedenih prijedloga u dnevni red odlučivati nakon Sto se dostavi
pismeni prijedlog.
Za sjednicu je, jednoglasno,

utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

1.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE 0 PRESTANKU MANDATA
ZASTUPNIKA TE O POČETKU OBAVLJANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI;

2.

DAVANJE PRISEGE;

3.

ODLUKA O ISKAZIVANJU
BRANKU JERENU;

POVJERENJA

MINISTRU

ZNANOSTI

DR.

- IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O RAZRJEŠENJU:
DR. IVE SANADERA DUŽNOSTI MINISTRA ZNANOSTI RADI ODLASKA NA
NOVU DUŽNOST,
DR. ZVONIMIRA BALETlCA, DUŽNOSTI MINISTRA U VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE RADI ODLASKA NA NOVU DUŽNOST;
4.

IZVJEŠĆE O POLITIČKOM STANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1992.
GODINI;

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO,
prvo i
drugo Čitanje /hitni postupak/
- Predlagatelj: Vlada Republike Hrvatske - Prijedlog zakona
b r .124;

a/ Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
- Predlagatelj: zastupnik d r . Ante Kutle - Prijedlog
zakona b r . 99;
- Predlagatelj zastupnik: m r . Mato Arlović - Prijedlog
zakona br. 110;
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6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZABRANI PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREĐENIH
NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE,
ODNOSNO U VLASNIŠTVO FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA, - hitni
postupak, Prvo i drugo Čitanje, Prijedlog zakona b r . 104;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE I
PREKRŠAJE,
hitni
postupak,
Prvo
i drugo
Čitanje,
Prijedlog zakona br.109;

8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
NEPOSREDNIM POREZIMA,
- prvo
i drugo Čitanje
/hitni
postupak/ Prijedlog zakona br. 115;

9.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA, - prvo i drugo Čitanje
/hitni postupak/ P.Z. br. 116;

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA U
PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA, - prvo i drugo
Čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona br. 111;

11.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG
GODINU;

12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU DRŽAVNOGA PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1993. GODINU;
- drugo Čitanje,
Prijedlog zakona br. 117;

13.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA DO 1.
OŽUJKA 1993. GODINE

14.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIHVAĆANJU ČLANSTVA REPUBLIKE
HRVATSKE U EUROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ, - prvo i
drugo Čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona br. 114;

15.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 SPORTU, - prvo
i drugo Čitanje, /hitni postupak/ Prijedlog zakona br. 112;

16.

PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM REPUBLIKA HRVATSKA POSTAJE VLASNIK
DIJELA DRUŠTVENE
IMOVINE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA
"BJELOLASICA";

17.

PRIJEDLOG ODLUKE 0 DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO
UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U
1992. GODINI /Predlagatelj: Republička komisija za procjenu
štete od elementarnih nepogoda/

18.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA
ARONDACIJI - drugo Čitanje - Prijedlog zakona br. 38;

19.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLATNOM PROMETU U ZEMLJI - drugo
Čitanje - Prijedlog zakona b r . 85;

PRORAČUNA
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REPUBLIKE HRVATSKE

ZA

1993.

O

20.
21.

22

.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 RAČUNANJU
Čitanje - Prijedlog zakona br. 59;

VREMENA

-

drugo

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DRUŠTVENOJ BRIZI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI - drugo Čitanje,
Prijedlog zakona br.64;
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
OSNOVNOM ŠKOLSTVU - drugo čitanje, Prijedlog zakona b r , 65;

23,

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SREDNJEM ŠKOLSTVU - drugo Čitanje, Prijedlog zakona br.66;

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USMJERENOM OBRAZOVANJU - drugo Čitanje, Prijedlog zakona
br. 67;

25 .

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
FONDOVIMA ZA KULTURU - drugo Čitanje, Prijedlog zakona b r .
68;

26.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM
PUTNIČKOM PROMETU - drugo Čitanje - Prijedlog zakona br.
57;

27.

PRIJEDLOG ODLUKE
O
UTVRĐIVANJU
PROGRAMA
STATISTIČKIH
ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1993. GODINU
- Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za
1993. godinu;

28 .

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE - Prvo Čitanje,
Prijedlog zakona br. 100;

29.

PRIJEDLOG ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - prvo Čitanje,
Prijedlog zakona br. 118;

30.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 JAVNOM
Prijedlog zakona br.106;

31 .

PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU - prvo Čitanje
- Prijedlog zakona br. 97;

32.

PRIJEDLOG ZAKONA O TRGOVAČKIM
Prijedlog zakona b r . 105;

33.

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU - Prvo Čitanje, Prijedlog zakona
br. 107;

34.

PRIJEDLOG ZAKONA
zakona b r .108;

35.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI - prvo Čitanje Prijedlog zakona br. 94;

36.

PRIJEDLOG ZAKONA O MJERNIM
Prijedlog zakona b r . 93;

O

BANKAMA
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BILJEŽNIŠTVU

-

-

DRUŠTVIMA

Prvo

Prvo

- Prvo

Čitanje

JEDINICAMA

-

-

prvo

Čitanje,

Čitanje,

Prijedlog

Čitanje

-

37.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOGA KRIŽA prvo čitanje - Prijedlog zakona br. 91;

38.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI
Prijedlog zakona br. 101

39.

PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU - prvo čitanje - Prijedlog
zakona br. 102

40.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NOMADSKOJ
ISPASl OVACA - prvo čitanje - Prijedlog zakona br. 92;

41.

PRIJEDLOG
ZAKONA
0
IZMJENAMA
I DOPUNAMA
ZAKONA
O
UGOSTITELJSKOJ I TURISTIČKOJ DJELATNOSTI - prvo čitanje Prijedlog zakona br. 98;

42.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM
TAKSAMA - prvo čitanje - Prijedlog zakona br. 103.

43.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O POKRETANJU ODNOSNO
NASTAVLJANJU KRIVIČNOG POSTUPKA PROTIV ANTUNA VRDOLJAKA;

44.

PRIJEDLOG
ODLUKE
O
IZMJENAMA
I DOPUNAMA
POSLOVNIKA
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE; - prvo čitanje
Predlagatelj: Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav

45.

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE, ODRŽANE 22.,23., 28.,29. I 30. PROSINCA 1992.
GODINE I 5. SIJEČNJA 1993. GODINE, NA TEMELJU ZAKONA O
OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE
UREĐUJU POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE;

46.

IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH
ŽRTAVA

47.

PROGRAM PROLJETNE
REPUBLIKE HRVATSKE

48.

IZVJEŠĆE O RADU JAVNOG PODUZEĆA "HRVATSKE SUME"
- Stajališta i odrednice Vlade Republike Hrvatske prema
politici
gospodarenja
Sumama
/izvršenje
zaključka
Zastupničkog doma Sabora u svezi s izvješćem o radu Javnog
poduzeča "Hrvatske Sume"

49.

IZBORI,

SJETVE

OD

POŽARA

1993.

IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA:
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-

GODINE

prvo

NA

čitanje

-

TERITORIJU

AKTUALNI SAT
Zastupnik Drago EreS postavio je zastupničko pitanje
uvjetima pod kojima građani mogu napustiti ratna područja.
Na pitanje je najavljen pismeni odgovor.

o

Zastupnik Đuro DeCak postavio je zastupničko pitanje u svezi
primjene Zakona o radnim odnosima te pitanje o priznavanju radnog
staza za bivSe pripadnike JNA.
Na pitanja je najavljen pismeni odgovor.
Zastupnica Vera Stanić postavila je pitanja u svezi rješenja
o primanju u hrvatsko državijansto, te pitanje u svezi dioničara
poduzeća "Exportdrvo".
Odgovor je na prvo pitanje dao ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak,
a na drugo pitanje ministar poljoprirede
i
Šumarstva dr. Ivan Majdak najavio je pismeni odgovor.
Zastupnik
Ivan
Hranjec
postavio
je
pitanje
ministru
energetike u svezi
geotermalnog polja Lunjkovec-Kutnjak u
Podravini, te pitanje o zaštiti hrvatskih državljana u Republici
Sloven ij i.
Na
prvo
pitanje
odgovorio
je
ministar
industrije,
brodogradnje i energetike d r . Franjo Kajfez, a na drugo ministar
rada i socijalne skrbi rar. Josip Juras.
Zastupnik m r . Ivo Škrabalo postavio je pitanje Vladi
Republike Hrvatske o stavljanju na raspolaganje zrakoplovnih
pristaništa u Republici Hrvatskoj i Republici Bosni i Hercegovini
snagama UNPROFOR-a. Zastupnik je postavio i pitanje ministru
unutarnjih poslova o dobivanju domovnica i putovnica građana
izbjeglih iz Baranje i Slavonije u Mađarsku.
Na prvo pitanje odgovor je dao ministar obrane Gojko Sušak,
a na drugo ministar unutarnjih poslovva Ivan Jarnjak.
Zastupnik Josip Vusić postavio je pitanje ministru zdravstva
o mogućnosti dobivanja
lijeka luoresal besplatno za teSke
ranjenike, te pitanje o porezu na promet na rezervne dijelove za
poljoprivredne strojeve.
Na pitanja su najavljeni pismeni odgoori.
Zastupnik Jozo RadoS upozorio je na odredbe Poslovnika
Zastupničkog doma kojima je regulirao postavljanje zastupničkih
pitanja.
Zastupnik Marijan Jurić postavio je pitanje i zatražio
pismeni odgovor o razlozima zbog kojih Vlada nije zatraZ ila
prijem u NATO pakt. Također, zastupnik je postavio pitanje o
zaštiti vozača iz Hrvatske u Republici Sloveniji te pitanje o
otpuštanju mladih djelatnika MUP-a.
Ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak odgovorio je na dva
pitanja.
Zastupnik Marin
Mileta
postavio
je
pitanje
ministru
poljoprivrede
i Šumarstva o
radovima
na probijanju
tzv.
protupožarnih putova na otoku Hvaru. Također, postavio je pitanje
7

ministru industrije, brodogradnje i energetike u svezi redukcije
struje u Dalmaciji.
Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a na drugo,
odgovor je dao ministar industrije, brodogradnje i energetike dr.
Franjo KajfeZ.
Zastupnik
Furio
Radin
postavio
je
pitanje
ministru
unutarnjih poslova o dvojezičnim osobnim iskaznicama, a ministru
vanjsku poslova pitanje u svezi propusnica koje su imali
stanovnici bivSe zone B.
Na prvo pitanje odgovor je dao ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, a na drugo je najavljen pismeni odgovor.
Zastupnik Zvonimir Jurić postavio je pitanje o plaćanju
zdravstvenog osiguranja mirnodopskih vojnih invalida te pitanje
u svezi carinske službe.
Na prvo pitanje odgovor je dao ministar rada i socijalne
skrbi m r . Josip Juras, a na drugo pitanje je najavljen pismeni
odgovor.
Zastupnik
Josip
Pankretić
postavio
je
pitanje
glede
mogućnosti neposrednog uvida sredstava informiranja u pretvorbu
pojedinih poduzeća. Također, postavio je pitanje o uvozu stoke
i s tim u svezi zaštite domaćeg stoćnog fonda.
Predsjednik Vlade Hrvoje Sarinić zatražio je od zastupnika
Pankretića konkrtne podatke o kojima je zastupnik govorio
obrazlažući zastupničko pitanje, te odgovorio na prvo postavljeno
pitanje. Na drugo pitanje odgovorio je ministar poljoprivrede i
Šumarstva dr. Ivan Majdak.
Zastupnik
dr.
Goran
Granić,
postavio
je
pitanje
potpredsjedniku Vlade, Vladimiru Seksu u svezi inicijative za
promjenu Zakona o državljanstvu. Zastupnik je zatražio da Vlada
preuzme obvezu i za slijedeću sjednicu pripremi materijale za
raspravu o položaju invalida Domovinskog rata.
Na prvo pitanje odgovorio je potpredsjednik Vlade, Vladimir
Seks. Predsjednik Vlade, Hrvoje Sarinić prihvatio je prijedlog
zastupnika i najavio upućivanje u raspravu traženih materijala
za slijedeću sjednicu.
Zastupnik Goranko Fižulić postavio je pitanje u svezi
monetarne politike te pitanje o mogućnosti osnivanja privatnih
socijalnih osiguranja.
Na prvo pitanje odgovorio je guverner Narodne banke Hrvatske
dr. Pero Jurković, a na drugo ministar rada i socijalne skrbi m r .
Josip Juras i predsjednik Vlade Hrvoje Sarinić.
Zastupnik Slavko MeStrović postavio je pitanje o donošenju
zakona o privatizaciji elektronskih medija te pitanja u svezi
izjava predstavnika Međunarodne federacije izdavaća novina.
Zastupnik je postavio i pitanje glede provođenja zaključaka Vlade
Republike Hrvatske od 17. veljače 1993, godine.
Na pitanja su odgovorili potpredsjednici Vlade Republike
Hrvatske, Ivan Milas i Vladimir Seks, te Ivan Penić, direktor
Hrvatske agencije za privatizaciju.
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Zastupnik Jozo Topic postavio je pitanje ministru turizma
i trgovine o turističkoj karti Hrvatske objavljenoj u svezi
berlinske burze i pitanje ministru rada i socijalne skrbi o
kriterijima primjenjivanim kod smjenjivanja Članova Upravnog
odbora Republičkog fonda mirovinsko-invalidskog osiguranja.
Na prvo pitanje odgovorio je Branko Mikša, minisa turizma
i trgovine, a na drugo ministar rada i socijalne skrbi m r . Josip
Juras.
Zastupnik Ivan BedeniC ić
naplate cestarine na graničnom
svezi novog lokalnog ustrojstva
Na prvo pitanje najavljen
odgovorio je ministar pravosuđa

postavio je pitanje o načinu
prijelazu Bregana te pitanje u
je pismeni odgovor, a na drugo
i uprave Ivica Crnić.

Zastupnik Mirko Tankosić postavio je pitanje o mjerama za
ublažavanje gospodarske situacije na ratom zahvaćenom području,
te je zatražio usmeni odgovor na pitanje koje je postavio
zastupnik Drago EreS.
Zastupnik Ve s e 1in Pejnović postavio je pitanje o rješavanju
statusa građana koji su na poziv Vlade i Vrhovništva Republike
Hrvatske napustili
"JNA".
Također,
postavio je pitanje
o
mogućnosti uključivanja parlamentarnih predstavnika politički
organiziranih Srba u razgovore u Genevi.
Na prvo pitanje najavljen je pismeni odgovor, a predsjednik
Vlade, Hrvoje Šarinić odgovorio je na drugo pitanje.
Zastupnik Vice Vukojević postavio je pitanje u svezi police
osiguranja menađera Dalibora KovaCevića, generalnog direktora
Croatia osiguranja.
Predsjednik Vlade Hrvoje Sarinić najavio je pismeni odgovor.
Zastupnik Mladen Vilfan postavio je pitanje ministru obrane
0 broju invalida i dragovoljaca Domovinskog rata promaknutih u
doCasniCke i Časničke Činove. Također, postavio je pitanje
ministru pravosuđa i uprave o procesu konstituiranja jedinica
lokalne samouprave.
Na prvo pitanje djelomično je odgovorio ministar obrane
Gojko Sušak, te najavio cjelovit pismeni odgovor, a na drugo
ministar pravosuđa i uprave Ivica Crnić.
Zastupnik Srećko Bijelić postavio je pitanje o postupku koji
se
vodi
u
svezi
financijskog
inžinjeinga
te
pitanje
o
aktivnostima oko održavanja kongresa PEN-a u Dubrovniku.
Na pitanja su odgovorili potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks
1 ministar kulture i prosvjete m r . Vesna Girardi-Jurkić.
Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje glede zaštite
turističkog i vikend naselja Mareda u Novigradu u Istri, te
pitanje o rasprodaji turističkih objekata i odmarališta.
Na pitanja su odgovorili ministar unutarnjih poslova Ivan
Jarnjak i direktor Hrvatskog fonda za privatizaciju Ivan Penić,
time da je najavio cjelovit pismeni odgovor.
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Zastupnik Miroslav Kiš postavio je pitanje u svezi nastavnih
planova i programa za materinske jezike nacionalnih manjina.
Odgovor je dala ministar kulture i prosvjete mr. Vesna
Girardi-Jurkić.
Zastupnica Snježana Biga-Friganović postavila je pitanje u
svezi odlaska mladih, sposobnih stručnjaka iz Hrvatske.
Odgovor je dao ministar znanosti dr. Branko Jeren.

1.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O PRESTANKU MANDATA
ZASTUPNIKA, TE O POČETKU OBAVLJANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI
ZASTUPNIKA

Izvješće Mandatno-imunitetne komisije podijeljeno
na sjednici.
Izvjestitelj Mandatno-imunitetne
Matić obrazložio je prijedloge Komisije.

komisije,

je

Nediljko

Zastupnički dom je, jednoglasno, primio na znanje
izvješće, te donio odluke sukladno prijedlogu Mandatno-imunitetne
komi si je .

2.

DAVANJE PRISEGE ZASTUPNIKA

Suk 1adno C 1anku 10. Pos lovnika Zastupničkog doma Sabora
Republike Hrvatske, prisegu su dali zastupnici MILAN KOVAČ,
STANISLAV PAVIČ I ANTE MIKO TRIPALO, koji počinju obavljati
zastupničku dužnost.
Predsjednik je Čestitao zastupnicima na položenoj
prisegi i zaželio im uspjeh u obavljanju Časne i odgovorne
zastupničke dužnosti.

3.

ODLUKA 0 ISKAZIVANJU
BRANKU JERENU

POVJERENJA

MINISTRU

ZNANOSTI

DR.

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske obavijestio je Dom
o razrješenju dužnosti ministra znanosti dr. Ive Sanadera i
ministra u Vladi dr. Zvonimira Baletića, radi odlaska na novu
dužnost.
Županijski dom izrazio je stajalište
povjerenja dr. Branku Jerenu, ministru znanosti.
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o

iskazivanju

Zastupnički dom donio je, jednoglasno,
Od

l u k u

o iskazivanju povjerenja ministru znanosti dr. Branku Jerenu

Sukladno Članku 93. Poslovnika, ministar znanosti dr.
Branko Jeren dao je svečanu prisegu.
Predsjednik Doma Čestitao je na iskazanom povjerenju
koje je gospodinu Branku Jerenu dao Zastupnički dom i u ime svih
zastupnika i svoje osobno, zaželio mu puno uspjeha u radu.

4.

IZVJEŠĆE 0 POLITIČKOM STANJU U REPUBLICI HRVATSKOJ U 1992.
GODINI

Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske u skladu
sa zaključkom Doma, sa sjednice održane 26. do 30. studenog 1992.
godine.
Raspravu su proveli Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost
i Odbor
za rad,
socijalnu politiku,
zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća radnih
tijela
zastupnici su primili
na
sjednici.
U Komisiju koja će pripremiti zaključke određeni su
zastupnici, dr. Franjo Gregurić, Ante Klarić, dr. Krunislav
Olujić, dr. Boris Segota, Ivica Vrkić, Goranko Fižulić i Mirko
Mađor.
U raspravi su sudjelovali: Ferenc Farago, Perica Jurić,
Stjepan Sulimanac, Dražen BudiSa, Milan Đukić, Luka Bebić, dr.
Goran Granić, Velimir Terzić, Vice Vukojević, dr. Savka DabčevićKuCar, m r . Ivo Škrabalo, Ivica Račan, dr. Boris Kandare, Veselin
Pejnović, Milanka OpaCić, Ivan JakovCić, Dino Debeljuh, dr.
Ljubomir Antić, Zivko JuzbaSić, Kazimir Sviben i Dobroslav
Paraga.
Tijekom
sjednice,
zastupnicima
je
podijeljen
jedinstveni prijedlog zaključaka u svezi rasprave o političkom
stanju u Republici Hrvatskoj i Izvješću o rezultatima pretvorbe
društvenih poduzeća do 1. ožujka 1993. godine, koje je obrazložio
d r . Franjo Gregurić.
U raspravi sudjelovali su: Srećko Bijelić, dr. Krešimir
Glavina, m r . Milivoj Kujundžić, dr. Nedje 1jko Mihanović, Tomislav
Šutalo, Velimir Terzić, Dino Debeljuh, Anto Đapić, Joso Škara,
Boris TepSić, Ivan Vrkić i mr. Mato Arlović.
Zastupnički dom je, većinom glasova /I "uzdržan"/»
donio slijedeće
ZAKLJUČKE

11

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35., 108. i 113.
Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske nakon rasprave o Izvješću o
političkom stanju u Republici Hrvatskoj u godini 1992. i Izvješću o rezultatima pretvorbe
društvenih poduzeća do 1. ožujka 1993., ocjenjujući uz punu političku suradnju svih političkih
stranaka da je stanje u Republici vrlo teško, posebice zbog:
- okupacije dijela područja Republike Hrvatske,
- nastavka srpske agresije,
- golemog razaranja hrvatskog državnog područja,
- velikog broja prognanika i izbjeglica,
- pada proizvodnje,
- gubitka tradicionalnih tržišta,
- visoke stope inflacije,
- blokade prometnica,
- nedovoljnog funkcioniranja pravne države,

~~~

- nedovoljnih isporuka elektroenergije, posebice u Dalmaciji.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. ožujka 1993. donio je slijedeće

ZAKLJUČKE

1. Zastupnički dom ocjenjuje d aje temeljni uvjet za svekoliki napredak Republike
Hrvatske obustava srpske agresije, te uspostavljanje trajnog mira i ustavnog poretka na cijelom
području Republike u njezinim medjunarodno priznatim granicama.

2. Sukladno mirotvornoj politici Republike Hrvatske, Zastupnički dom podržava
ugovaranje sporazuma o produženju mandata UNPROFOR-a do šest mjeseci.
U tom razdoblju potrebno je da UNPROFOR:
- suglasno Vance-ovu planu osigura nadzor medjunarodno priznatih granica
Republike Hrvatske i uspostavu hrvatskog ustavno-pravnog poretka na području koje je pod
zaštitom snaga UNPROFOR-a,
- provede razoružanje terorističkih paravojnih srpskih formacija i izvlačenje teškog
naoružanja iz okupiranih područja Republike Hrvatske i njegovo stavljanje pod učinkovitu
kontrolu,

- zaustavi etničko čišćenje na okupiranim područjima Republike Hrvatske,
- osigurava povratak svih prognanika i
- osigura početak rada medjunarodnog suda za ratne zločine.

3. Zastupnički dom podržava politiku Predsjednika Republike Hrvatske i Vlade
Republike Hrvatske, koja ima za polazište i činjenicu da je Hrvatskoj od najvećeg interesa
završetak rata i političko rješenje krize u suverenoj državi Bosni i Hercegovini.

4. Zastupnički dom obvezuje Vladu Republike Hrvatske da ubrza rad na izgradnji
novog ustroja državne uprave, kao i suvremenoga pravnog sustava, osobito glede gospodarskog
dijela toga sustava.
Dom će, slijedom svoje nadležnosti, stalno upozoravati i zahtijevati od Vlade
poduzimanje efikasnih mjera zbog suzbijanja pojava korupcije, rastrošnosti i kriminala.

5. Zastupnički dom odredjuje slijedeće prioritete u provedbi Programa gospodarske
obnove i preporoda:
- provedbu Stabilizacijskog programa Vlade Republike Hrvatske, s osobitim
naglaskom na suzbijanje inflacije kao jednog od glavnih uvjeta bržeg gospodarskog razvitka,
- skrb za nemoćne i najugroženiji dio pučanstva mora biti briga države, kao i briga
o žrtvama domovinskog rata i briga o obiteljima stradalih branitelja domovine.
- nastavak i ubrzanje procesa privatizacije društvenog i državnog vlasništva, uz
djelatnije uključivanje hrvatske dijaspore, sa snažnim poticanjem privatnog poduzetništva, na
temelju postojećih propisa i njihovom dogradnjom i prilagodbom novonastalim okolnostima.
Sva stajališta, primjedbe i prijedloge iznesene u saborskoj raspravi o privatizaciji
društvenih poduzeća, Vlada treba uzeti u obzir prilikom dogradnje postojećih propisa.
Zastupnički dom obvezuje Vladu Republike Hrvatske da za svaku sjednicu Doma
pripremi i Domu dostavi izvješće o rezultatima pretvorbe i o tijeku privatizacije društvenih i
državnih poduzeća.
Vlada Republike Hrvatske je dužna osigurati redovito izvješćivanje javnosti
najmanje jedanput mjesečno s podacima o poduzećima za koje su izdana rješenja o pretvorbi.

6.
Zastupnički dom će na temelju članka 46. Poslovnik
Zastupničkog doma osnovati radno tijelo (Komisiju) za praćenje
postupka pretvorbe i privatizacije društvenih poduzeća.
Ovi zaključci će biti objavljeni u "Narodnim novinama".

5.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda, prihvaćen je prijedlog za primjenu
hitnog postupka.
Materijal

je podijeljen na sjednici.

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

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski dom također je raspravljao o Konačnom
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje kojim je ocijenjeno
potrebnim donijeti ovaj Zakon.
Predstavnik predlagatelja Zdenko Karakaš, ministar
graditeljstva i zaštite okoliša uvodno je obrazložio prijedlog,
te podnio amandmane predlagatelja.
Zastupnik d r . Goran Granić,

obrazložio

je podneseni

amandman.
Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandman koji
je podnio zastupnik d r . Goran Granić, novi č 1.2a /34 "za"/.
Zastupnički dom je, većinom glasova / 2 "protiv", 2
"uzdržana"/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo, u tekstu kako ga je
predložila
Vlada
Republike
Hrvatske
zajedno
s
usvojenim
amandmanima.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

PRODAJI

Predlagatelj zakona je zastupnik dr. Ante Kutle,
Prijedlog akta zastupnici su dobili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili
manj in a .
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Izvješća
radnih
tijela,
zastupnici su primili na sjednici.

kao

i

mišljenje

Vlade,

Županijski dom također je raspravljao o prijedlogu
zakona, podržao njegovo donošenje i dao primjedbu na tekst
zakona.
Pred 1agate 1j ,

dr. Ante Kutle,

U

sudjelovali:

dodatno je obrazložio

prijedlog.
raspravi

su

Dino

Debeljuh

i Kazimir

Sviben.
Zastupnički dom,

jednog1asno je donio slijedeći

z a k l

j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji
je podnio zastupnik dr. Ante Kutle.
2. Primjedbe,
prijedlozi
i mišljenja
iznesena u
raspravi, dostaviti će se predlagatelju, radi pripreme Konačnog
prijedloga zakona.

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

O

Predlagatelj zakona je zastupnik m r . Mato Arlović.
Prijedlog akta zas tupni c i su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež i Odbor za
ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili
manj ina.
IzvjeSća
radnih
tijela,
zastupnici su primili na sjednici.

kao

mišljenje

Vlade

Predlagatelj, m r . Mato Arlović, dodatno je obrazložio
prijedlog.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Marijan Jurić,
m r . Mato Arlović, Boris TepSić, ministar graditeljstva i zaštite
okoliša Zdenko KarakaS i potpredsjednik Vlade, Vladimir Seks.
Zastupnički dom, nije prihvatio /24 "za"/ Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima
postoj i stanarsko pravo, koji je podnio zastupnik m r . Mato
Arlović.
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6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
ZABRANI PRIJENOSA PRAVA RASPOLAGANJA I KORIŠTENJA ODREĐENIH
NEKRETNINA U DRUŠTVENOM VLASNIŠTVU NA DRUGE KORISNIKE,
ODNOSNO U VLASNIŠTVU FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

s jedn ic i.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli
zastupnici dr. Krunislav Olujić na Cl.l. i Marin Mileta na Cl.l.
Zastupnički dom, jednoglasno je donio Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i
korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu fizičkih
i pravnih osoba, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno
s usvojenim amandmanima.

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
KOJIMA SU ODREĐENE NOVČANE KAZNE ZA PRIVREDNE PRIJESTUPE I
PREKRŠAJE

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

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

s jedni c i .
Županijski
prijedlogu zakona.

dom

dostavio

je

mišljenje

o

Konačnom

U raspavi su sudjelovali: zastupnici dr. Goran Granić,
Goranko Fižulić, Ante Klarić, Vice Vukojević, Anto Lovrić,
Zvonimir Jurić, Miloš Petrović, Josip Pankretic, Slavko Canjuga,
Srećko Bijelić, Ivan Kolak, d r . Boris šegota, Jozo Radoš, Ante
Miko Tripalo, d r . Petar Bosnić, Luka BebiC, akademik Dalibor
Brozović,
ministar
pravosuđa
i
uprave,
Ivica
CrniC
i
potpredsjednik Vlade, Ivan Milas.

14

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koje
su podnijeli: Odbor za zakonodavstvo, na C l . 146. st.3./ 33 "za"/
i dr. Goran GraniC na Članke 2. do 145. / 17 "za"/. Zastupnik dr.
Goran Granić povukao je amandman na C l . 146.
Zastupnički dom, donio je Zakon o izmjenama i dopunama
Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe
i prekršaje, u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s
usvojenim amandmanima.
8.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
NEPOSREDNIM POREZIMA

IZMJENAMA

I DOPUNAMA ZAKONA O

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

proračun.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.

Predstavnik predlagatelja, dr. Zoran JaSiC, dodatno je
obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali:
Goran GraniC i Slavko Canjuga.

zastupnici Tomo Jelic, dr.

Predlagatelj je prihvatio amandmane zastupnika Tome
Jelića na Članak 26. i zastupnika dr. Gorana Granica na Članak

10.

Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane
zastupnika d r . Gorana Granica na Članak 9. /20 "za"/, na Članak
12. /19 "za"/, na Članak 13. /17 "za"/, na Članak 29. /18 "za"/.
Zastupnik Mirko Tankosić, povukao je amandman na Članak
37., nakon što je, predstavnik predlagatelja obrazložio razloge
za neprihvaćanje tog amandmana.
Županijski
prijedlogu zakona.

dom

dostavio

je

mišljenje

o

Konačnom

Zastupnički dom, donio je većinom glasova /6 "protiv",
5 "uzdržanih"/, slijedeći
z a k l

j u c a k

1. Utvrđuje se da za povratno djelovanje Članka 46.
Konačnog prijedloga zakona postoje osobito opravdani razlozi.
Zastupnički dom je većinom glasova / 5 "uzdržanih"/
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o neposrednim porezima,
u tekstu kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim
amandmanima.
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9.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
POREZU NA PROMET PROIZVODA I USLUGA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

proračun.
sjednici.

Raspravu
IzvjeSće

je proveo Odbor za financije i državni
radnog tijela zastupnici su primili na

Vlada Republike Hrvatske, podnijela je amandmane
Konačni prijedlog zakona, koji su podijeljeni na sjednici.
Županijski dom također je raspravljao
prijedlogu zakona i dostavio mišljenje.
Predstavnik predlagatelja dr. Zoran
financija dodatno je obrazložio prijedlog.

na

o

Konačnom

Jasić,

ministar

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Željko Hitrec,
Goranko Fižulić, d r . Goran Granić, Bolta JalSovec, d r . Boris
Segota, kao izjestitelj Odbora za financije i državni proračun,
Anto Lovrić, Juraj Buzolić, Ivan Herak, Dino Debeljuh, ministar
financija dr. Zoran JaSić, a dr. Petar Sindičić,
iznio je
stajalište predlagatelja o podnesenim amandmanima.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli:
Odbor za pomorstvo, promet i veze na č 1.34.,pog1a v 1ju II,Tarifni
br.6, toč.2., amandman zastupnika Goranka Fižulića na članak 9.
u izmijenjenom tekstu i amandman zastupnika Bolte JalSovca na
članak 34. Tarifni broj 8. u napomeni pod točkom 1., alineja 1.
Predlagatelj, a ni Dom, nije prihvatio amandmane koje
su podnijeli dr. Goran Granić na članak 8.,
Odbor za financije
i državni proračun na čl. 9./ 18 "za"/, zastupnik Antun Lovrić
/u ime Kluba zastupnika HSS/ na članak 34. /34 "za"/, dr. Goran
Granić na članak 34. Tarifni broj 6. stavak 2. točka 1. /24
"za"/, zastupnik Dino Debeljuh na članak 34. Tarifni broj 8.
stavak 1. točka 1. /13 "za"/, zastupnik dr. Goran Granić na 34.
Tarifni broj 8. točka 1. iza alineje 3. dodaje se napomena, te
alineju 5. /22 "za"/, zastupnika Ivana Heraka /u ime Kluba
zastupnika IDS-a/ na članak 34. Tarifni broj 8, točka 1. i točka
2. /34 "za"/, dr. Gorana Granića na članak 34. Tarifni broj 1.
Poreza na promet usluga /24 "za"/ i amandman Želimira Hitreca na
članak 9. /35 "za"/.
Zastupnički dom, prihvatio je amandman Jurija Buzolića
na članak 9. koji predlagatelj nije prihvatio.
Zastupnik

Goranko

Fižulić,

članak 34.
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povukao

je

amandman

na

Zastupnički dom je, većinom glasova /15 "uzdržanih"/
donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet
proizvoda i usluga,
u tekstu kako ga je predložila Vlada
zajedno s usvojenim amandmanima.

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 ADMINISTRATIVNIM
PODRUČJU PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

TAKSAMA

U

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

proračun.

Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
Izvješće Odbora zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom također je raspravljao
prijedlogu zakona
i dostavio mišljenje.
Predstavnik
predlagatelja
prihvatio
akademika Vlatka Pavletića na naziv zakona.
Zastupnički dom, većinom
"uzdržanih"/, donio je slijedeći

glasova

/IO

o

Konačnom

je

amandman

"protiv",

6

z a k l j u č a k
1. Utvrđuje se da za povratno djelovanje Članka 12.
Konačnog prijedloga zakona postoje osobito opravdani razlozi.

Zastupnički dom donio je većinom glasova /I "protiv"
1 "uzdržan"/ Zakon o administrativnim taksama u području prava
industrijskog vlasništva, u tekstu kako ga je predložila Vlada
zajedno s usvojenim amandmanom.
11.

PRIJEDLOG DRŽAVNOG
GODINU;

Prijedlog
Republike Hrvatske.

PRORAČUNA

državnog

REPUBLIKE HRVATSKE

proračuna

dostavila

ZA
je

1993.
Vlada

Materijal su zastupnici primili na sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za financije
i državni
proračun, Čije su izješće zastupnici primili na sjednici.
Županijski
državnog proračuna.

dom

dostavio

je

mišljenje

o

Prijedlogu

Predstavnik predlagatelja dr. Zoran Jašić, dodatno je
obrazložio prijedlog.
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U raspravi su sudjelovali: zastupnici Goranko Fižulić,
d r . Savka Dabčević-Kučar, dr. Goran Granić, dr. Petar Bosnić,
Ivan Tarnaj, Mirko Mađor,
Furio Radin,
dr. Boris Segota,
izvjestitelj Odbora za financije i državni proračun, Miloš
Petrovic, Jozo Topic, pomoćnik ministra financija JoSko Zavoreo,
potpredsjednik Vlade, m r . Mladen Vedriš.
Predlagatelj je prihvatio amandman zastupnika Ivana
Tarnaja, na razdjel 11, pozicija 79., a nije prihvatio amandman,
koji je zastupnik podnio na poziciju 83. Taj amandman, prihvatio
je Dom.
Predlagatelj je prihvatio
Radina, na razdjel 3. pozicija 19.

amandman

zastupnika

Furia

Predlagatelj,
a ni Dom,
nije
prihvatio amandman
zastupnika Goranka Fižulića u Glavi I, članak 3. /21 "za"/.
Radi prihvaćenih amandmana, predstavnik predlagatelja
iznio je amandmane Vlade, o kojima se Dom nije izjašnjavao, jer
su postali sastavni dio prijedloga.
Zastupnički dom je većinom glasova /12 "uzdrZanih"/
donio Državni proračun Republike Hrvatske za 1993. godinu u
tekstu kako ga
je predložila Vlada,
zajedno s usvojenim
amandmanima.
12.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠENJU DRŽAVNOGA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1993. GODINU

PRORAČUNA

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
proračun, čije su izvješće zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom je raspravljao o Konačnom
zakona i dostavio mišljenje.

prijedlogu

Predstavnik predlagatelja JoSko Zavoreo,
iznio je
amandmane koje je Vlada podnijela na Konačni prijedlog zakona.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izvršenju
državnoga proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu, u tekstu
kako ga je predložila Vlada, zajedno s usvojenim amandmanima.

13.

IZVJEŠĆE 0 REZULTATIMA PRETVORBE DRUŠTVENIH PODUZEĆA DO 1.
OŽUJKA 1993. GODINE

IzvjeSće koje je dostavila Vlada Republike Hrvatske,
zastupnici su primili na sjednici.
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Uvodno obrazloženje
dao
Hrvatskog fonda za privatizaciju.

je

Ivan

Penić,

direktor

Za izradu prijedloga zaključaka po ovoj toCki, određena
je Komisija koja priprema zaključke o političkom stanju, time da
su u njen sastav određeni i zastupnici Slavko Degoricija i Slavko
Canjuga.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Niko Popović,
Ivica VrkiC, dr. Goran Granić, Slavko Meštrović, dr. Franjo
Gregurić, Katarina Fuček, Ivan KovaCić, Milanka OpaCić, Božo
Kovačević, MiloS Petrović, Ivica Gazi, Ivan Herak, mr. Mato
Arlović, Luka Bebić, Mladen Vilfan, Drago Er e š , m r . Milivoj
Kujundžić, Velimir Terzić, Goranko Fižulić, Jurica Pavelić, mr.
Ivan Matija, dr. Boris Segota, Slavko Canjuga, Juraj Buzolić,
Vedran SrSen, Srećko Bijelić, Ivan Kolak, Ivan JakovCić,
Josip Pankretić,
Ivan BedeniCić, dr.Boris Kandare, Kazimir
Sviben,
Dino
Debeljuh,
Stjepan
Mesić,
Vladimir
Bebić,
predstavnica Hrvatskog fonda za privatizaciju, Emilija Rajić i
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, dr. Mate Granić.
Zaključci
dnevnog reda.
14.

koje

je dom donio

navedeni

su u toCki

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PRIHVAĆANJU ČLANSTVA REPUBLIKE
HRVATSKE U EUROPSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVOJ

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
proračun, Čije izvješće su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom je raspravljao o Konačnom
zakona i dostavio mišljenje.
Zastupnički
dom
je
jednoglasno
donio
prihvaćanju Članstva Republike Hrvatske u Europskoj
obnovu i razvoj, kako ga je predložila Vlada.

15.

prijedlogu

Zakon
banci

o
za

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SPORTU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrđivanja dnevnog reda prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za naobrazbu,
znanost,
kulturu i Sport, Čije izvješće su zastupnici primili na sjednici.
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Županijski dom dostavio je mišljenje i prijedlog za
je prihvatio prijedlog
izmjenu teksta Zakona.
Predlagatelj
Županijskog doma o dodavanju novog Članak 2., kao vlastiti
amandman.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izmjeni
Zakona o športu, kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim
amandmanom.
Zastupnički dom je jednoglasno donio
z a k l

s 1 ijedeći

j u č a k

1. Zadužuje se Ministarstvo kulture i prosvjete, da u
najkraćem roku izradi prijedlog izmjena Zakona o športu, kojim
će se odredbe tog zakona, uskladiti s propisima iz lokalne uprave
i samouprave.
16.

PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM REPUBLIKA HRVATSKA POSTAJE VLASNIK
DIJELA DRUŠTVENE
IMOVINE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA
"BJELOLASICA";
Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.

Raspravu je proveo Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu
i šport, Čije izvješće su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom

je raspravljao o Prijedlogu odluke

i

Zastupnički dom je jednoglasno donio Odluku kojom
Republika Hrvatska postaje vlasnik dijela društvene imovine
Hrvatskog olimpijskog centra "Bjelolasica", u tekstu kako ju je
predložila Vlada.

17.

PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU POMOĆI OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO
UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U
1992. GODINI

Predlagatelj odluke je Republička komisija za procjenu
štete od elementarnih nepogoda.
Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni
proračun, Čije izvješće zastupnici su primili na sjednici.
Mišljenje Vlade
primili na sjednici.
Županijski

dom

Republike

također
20

je

Hrvatske,

raspravljao

zastupnici

o

su

Prijedlogu

odluke i dostavio mišljenje.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Katarina Fućek,
Joso škara, Slavko Canjuga, Drago EreS i DuSan Viro.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Odluku o davanju
pomoći općinama za djelomično ublažavanje posljedica Štete od
elementarnih nepogoda u 1992. godini, u tekstu koji je predložila
Republička komosija za procjenu Šteta od elementarnih nepogoda.
Zastupnički dom je jednoglasno, sukladno prijedlogu
Odbora za financije i državni proračun, donio slijedeći
zak1juCak
Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da razmotri
mogućnost donošenja nove metodologije
dodjele
bespovratnih
sredstava općinama, za 1993. godinu, vodeći posebno raCuna o
općinama sa područja zahvaćenih ratom.
18.

KONAČNI PRIJEDLOG
ARONDACIJI

ZAKONA

O

PRESTANKU

VAŽENJA

ZAKONA

0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili ste postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je o Konačnom

prijedlogu

Zastupnički dom jednoglasno je donio Zakon o prestanku
važenja Zakona o arondaciji, u tekstu kako ga je predložila Vlada
Republike Hrvatske.
19.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 PLATNOM PROMETU U ZEMLJI
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Prijedlog akta zastupnici su primili postom,
izvješće Odbora za financije i državni proračun.
Raspravu je proveo i Odbor za zakonodavstvo,
izvješće su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.
na Cl. 63.

je o Konačnom

kao

i

Čije

prijedlogu

Predlagatelj je prihvatio amandman dr . Gorana Granica,
i Goranka Fižulića na Članak 56.
21

Predlagatelj,
a
ni
Dom nije
prihvatio
zastupnika dr. Gorana Granića na Članak 5. /20 "za"/10. /18 "za"/

amandman
i Članak

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o platnom
prometu u zemlji, u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno
s usvojenim amandmanima.
20.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0 RAČUNANJU VREMENA
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad, socijalnu politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je o Konačnom

prijedlogu

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o računanju
vremena, u tekstu kako ga je predložila Vlada.
21.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
DRUŠTVENOJ BRIZI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i šport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća radnih
tijela
zastupnici
su primili
na
s jedn ic i.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.
U raspravi
Kandare, mr. Milivoj
Tr ipalo.

je o Konačnom

prijedlogu

su sudjelovali:
zastupnici
d r . Boris
Kujndžić,
Katarina FuCek i Ante Miko

Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su podnijeli
Odbor za zakonodavstvo, na Cl. 1., Cl.2., Cl.7., Cl.23. i Cl.25.,
Odbor za naobrazbu, znanost, kulturu i šport na Cl.38. st.2. i
zastupnik mr. Milivoj KujundžiC na Članke 5. 11., 12., 13., 15.,
19., 20., 21., 22. i 24.
Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona o društvenoj brizi o djeci predškolske dobi,
u tekstu kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim
amandmanima.
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22.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0
Šk o l s t v u

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0

osnovnom

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnici

su

primili

na

sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je o Konačnom

prijedlogu

U raspravi
su sudjelovali:
zastupnici
dr.
Boris
Kandare, dr. Fanjo Ženko, Ivan Hranjec, Njegovan Starek, m r .
Milivoj Kujundžić, d r . Nedjeljko Mihanović, Dinko Čutura, m r .
Gordana Turić i Dino Debeljuh.
Predstavnik predlagatelja mr . Vesna Girardi-Jurkić
prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na čl. 1., Cl.
2. č 1.9.s t .3., čl.22,st.4., čl.26 i čl. 28., Odbora za naobrazbu,
znanost, kulturu i šport na čl. 19.st.6., čl.25., čl.27. i čl.88.
zastupnika m r . Milivoja Kujundžiča na čl. 3., 5., 8., 9., 10.,
11., 13., 17., 18., 20., 22. i 27., zastupnice m r . Gordane Turić
na čl. 4. i zastupnika Njegovana Stareka na članak 5.,
Predlagatelj,
a ni Dom,
nije
prihvatio
zastupnika dr. Franje Ženka na članak 4. /14 "za"/

amandman

Zastupnički dom većinom glasova /5 "protiv"/ donio je
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu, u tekstu
kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

23.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
s r e d n j e m Šk o l s t v u

IZMJENAMA

I DOPUNAMA ZAKONA 0

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i donio mišljenje.
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je o Konačnom

prijedlogu

U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr. Franjo Ženko,
Ivan Hranjec, Srećko Bijelić, Dino Debeljuh, Ferenc Farago, m r .
Ivo Škrabalo i pomoćnik ministra financija JoSko Zavoreo.
Predstavnik predlagatelja m r . Vesna Girardi-Jurkić,
prihvatila je amandmane Odbora za zakonodavstvo na ćl.l.,
Cl.2.Cl.9., C l . 11.i C l . 12., Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu
i Sport na novi Cl.3a., Cl.7. i Cl.9. i zastupnika Furia Radina
na C lanak 5 .
Predlagatelj,
a ni Dom, nije
prihvatio
zastupnika d r . Franje Ženka na Članak 9. /18 "za"/.

amandman

Zastupnički dom je većinom glasova /6 "protiv"/ donio
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem Školstvu, u tekstu
kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

24.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O
USMJERENOM OBRAZOVANJU

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.
Predlagatelj
je
zakonodavstvo, na Cl.l., na
naobrazbu, znanost, kulturu
i m r . Milivoja KujundZića na

je o Konačnom

prijedlogu

prihvatio
amandmane
Odbora
za
Cl.2., Cl . 12. i C l . 15., Odbora za
i Sport na Cl. 5., Cl . 12. i C l.13.
Članak 12.

Zastupnički dom je jednoglasno donio Zakon o izmjenama
i dopunama Zakona o usmjerenom obrazovanju, u tekstu kako ga je
predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.
25.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA 0
FONDOVIMA ZA KULTURU

IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske,
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
naobrazbu, znanost, kulturu i Sport i Odbor za rad, socijalnu
politiku, zdravstvo, obitelj i mladež.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
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Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je o Konačnom

prijedlogu

Predstavnik predlagatelje prihvat io je amandmane Odbora
za zakonodavstvo, na Cl.2., na Cl.5., na Cl.6.,Cl.7. i Cl . 10.
Zastupnički dom je većinom glasova /2 "uzdržana"/ donio
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondovima za kulturu, u
tekstu
kako
ga
je
predložila Vlada
zajedno
s usvojenim
amandmanima.

26.

KONAČNI PRIJEDLOG
PUTNIČKOM PROMETU

ZAKONA

O

POVLASTICAMA

U

UNUTARNJEM

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili postom.

pomorstvo
zdravstvo

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo Odbor za
prome t i veze i Odbor za rad, socijalnu politiku,
obitelj i mladež.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.

Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je o Konačnom prijedlogu

Izjašnjenje Vlade o amandmanima zastupnici su primili
na sjednici.
U raspravi su sudjelovali: zastupnik dr. Goran Granić
i ministar zdravstva dr. Juraj Njavro.
Predlagatelj je prihvatio amandmane koje su na Konačni
prijedlog zakona podnijeli Odbor za zakonodavstvo na Cl. 2., Cl.
15. i Cl.22., Odbor za pomorstvo, promet i veze na Cl.5.,7.,9,
i 10., Cl.15, Cl.19. st.l. i 2.Cl.20. i novi Cl.21.
Predlagatelj, a ni Dom nije prihvatio amandman Odbora
za pomorstvo, promet i veze na Članak 6. /25 "za"/) zastupnika
dr. Gorana Granica na Cl.6. /30 "za"/, zastupnika Velimira
Terzića na Članak 19. /II "za"/, na Članak 20. /22 "za"/.
Zastupnički dom je većinom glasova /1 "uzdržan"/ donio
Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, u tekstu
kako ga je predložila Vlada zajedno s usvojenim amandmanima.

27.

PRIJEDLOG ODLUKE
0
UTVRĐIVANJU
PROGRAMA
STATISTIČKIH
ISTRAŽIVANJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1993. GODINU
- Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za
1993. godinu;
Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske.
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Prijedlog akta zastupnici su primili na sjednici, kao
i Program statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993.
godinu koji je uputio Državni zavod za statistiku.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarsto, razvoj
obnovu, Čije izvješće zastupnici su primili na sjednici.

i

Županijski
dostavio mišljenje.

i

dom raspravljao

je o Prijedlogu odluke

Zastupnički
dom
jednoglasno
je
donio
utvrđivanju
Programa
statističkih
istraživanja
Hrvatske, u tekstu kako ju je predložila Vlada.

28.

Odluku
o
Republike

PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE
Pređi agate 1j zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.

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.
Izvješća

radnih

tijela

zastupnii

su

primili

na

sjednici.
Županijski dom raspravljao
dostavio prethodno mišljenje.

je o Prijedlogu zakona

i

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Jozo Radoš,
Velimir Terzić, Ante Miko Tripalo, dr. Goran Granić, Milanka
OpaCić, Dino Debeljuh, m r . Mato Arlović, i potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske Vladimir Seks.
Zastupnički dom,
većinom
"uzđržana"/ donio je slijedeći

z a k l
1.

Prihvaća

se

glasova

/6

"protiv” ,

2

j u č a k

Prijedlog

zakona

o

sustavu

državne

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

29.

PRIJEDLOG ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili na sjednici.
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nacionalnu
s jedn ic i .

Raspravu je
sigurnost,

proveo Odbor za unutarnju
a izvješće su zastupnici

politiku i
primili na

Županijski dom raspravljao
dostavio prethodno mišljenje.

je o Prijedlogu zakona

U raspravi
i m r . Miroslav K i š .

zastupnici

su sudjelovali:

Zastupnički
dom,
većinom
"uzdržanih"/ donio je slijedeći

z a k l
1.

Prihvaća

se

i

Srećko Bijelić

glasova

/l"protiv",

8

j u č a k

Prijedlog

zakona

o

Vladi

Republike

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

30.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 JAVNOM BILJEŽNIŠTVU
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici dobili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku
i nacionalnu sigurnost,
a izvješća su
zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
zakona i dostavio mišljenje.

je, također,

o Prijedlogu

Predstavnik
predlagatelja
Ivica
Crnić,
ministar
pravosuđa i uprave, uvodno je obrazložio Prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici m r . Miroslav Kiš,
Juraj Buzolić, m r . Milivoj Kujundžić, dr. Krešimir Glavina i Ivan
Kovać ić .
Zastupnički dom,

jednoglasno, donio je slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o javnom bilježništvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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31.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 DRŽAVNOM SUDBENOM VIJEĆU

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom

raspravljao

je o Prijedlogu zakona

Predstavnik
predlagatelja
Ivica
Crnić,
pravosuđa i uprave uvodno je obrazložio Prijedlog.

i

ministar

U raspravi su sudjelovali: zastupnici m r . Ivo Škrabalo
i m r . Milivoj Kujundžić
Zastupnički dom,

jednoglasno, donio je slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća

se Prijedlog zakona

o Državnom

sudbenom

vijeću.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme KonaCnog
prijedloga
zakona.
32.

PRIJEDLOG ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom raspravljao

je o Prijedlogu

zakona

i

U raspravi je sudjelovao zastupnik Goranko Fižulić.
Zastupnički dom,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o trgovačkim društvima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme KonaCnog
prijedloga
zakona.
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33.

PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU
Predlagatelj

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom

raspravljao

je o Prijedlogu zakona

U raspravi su sudjelovali: zastupnici
Ivan Bedenićić, Ivan Hranjec i Tomo Jelić.
Zastupnički dom,

Ivan

i

Rabuzin,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o obrtu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
34.

PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA
Predlagatelj

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
financije i državni proračun.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom

raspravljao

je o Prijedlogu

zakona

i

U raspravi su sudjelovali: zastupnici dr . Boris Segota,
izvjestitelj Odbora za financije i državni proračun, mr. Mato
Arlović i Slavko Canjuga.
Zastupnički dom,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o bankama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme KonaCnog
prijedloga
zakona.
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35 .

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za pomorstvo,
promet i veze i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Izvješća radnih tijela primili ste na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom raspravljao

Zastupnički dom,

je o Prijedlogu zakona

i

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se

Prijedlog zakona

o prijevozu

opasnih

tvari .
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
36.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 MJERNIM JEDINICAMA
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom
dostavio mišljenje.

raspravljao

je o Prijedlogu zakona

i

U raspravi su sudjelovali zastupnik đr. Goran Granić
i Aleksandar Caklović, direktor Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo.
Zastupnički dom, je jednoglasno, donio slijedeći
z a k l

j u C a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o mjernim jedinicama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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37.

PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ZNAKA I NAZIVA CRVENOG KRIŽA
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
rad socijalnu politiku, zdravstvo obitelj i mladež.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom
dostavio mišljenje.

raspravljao

U raspravi
Vukovarski.

sudjelovao

je

je o Prijedlogu zakona
zastupnik

Jakob

gof

i

Eltz

Zastupnički d o m , je jednoglasno, donio slijedeći
z a k l
1. Prihvaća
naziva Crvenog križa.

se

j u č a k

Prijedlog

zakona

o

zaštiti

znaka

i

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

38.

PRIJEDLOG ZAKONA 0 ZAŠTITI OD POŽARA
Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su primili zastupnici postom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
IzvjeSća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom raspravljao
dostavio svoje mišljenje.

je o Prijedlogu zakona

i

U raspravi
Josp PankretiC.

zastupnici

i

su sudjelovali:

Zastupnički dom,

Ivan Rabuzin

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti od požara.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uput it će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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39.

PRIJEDLOG ZAKONA O VATROGASTVU
Predlagatelj

zakona je Vlada Republike Hrvatske.

Materijal su zastupnici primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

dom

raspravljao

je o Prijedlogu zakona

i

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Zdravko Barišić,
Josip Pankretić,
Josip Andrić,
Ivan Kovaćić,
mr.
Milivoj
Kujundžić, dr. Ivan Mesić i Dino Debeljuh.
Zastupnički dom,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l

j u ć a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o vatrogastvu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
40.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU
NOMADSKE ISPASE OVACA

VAŽENJA

ZAKONA

0

ZABRANI

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo. Izvješća su zastupnici primili
na s jedn ic i .
Županijski
dostavvio mišljenje.

dom raspravljao

je o Prijedlogu zakona

i

U raspravi
Josip Pankretić.

su sudjelovali:

zastupnici

i

Zastupnički dom,

Ivan Kovačić

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona
Zakona o zabrani nomadske ispaše ovaca.

o prestanku

važenja

2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.
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41.

PRIJEDLOG
ZAKONA
O
IZMJENAMA
I DOPUNAMA
UGOSTITELJSKOJ I TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

ZAKONA

O

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili postom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

ministra
zakona.

dom raspravljao

je o Prijedlogu zakona

i

Predstavnik predlagatelja m r . Niko Bulić, zamjenik
turizma i trgovine uvodno je obrazložio Prijedlog

U raspravi su sudjelovali:
Josip Andrić i m r . Milivoj Kujundžić.

zastupnici

Ivan Hranjec,

Zastupnički dom, je jednoglasno, donio slijedeći
z a k l j u č a k
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

42.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
TAKSAMA

I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za
unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski
dostavio mišljenje.

tom raspravljao

Zastupnički dom,

je o Prijedlogu

zakona

je jednoglasno, donio slijedeći
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i

z a k l

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o sudskim taksama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se
Vladi Republike Hrvatske, radi pripreme Konačnog
prijedloga
zakona.

43.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNE KOMISIJE O POKRETANJU ODNOSNO
NASTAVLJANJU KRIVIČNOG PROSTUPKA PROTIV ANTUNA VRDOLJAKA

Mandatno-imunitetna komisija dostavila
koje su zastupnici primili na sjednici.

Matić,

Predsjednik
Mandatno-imunitetne
obrazložio je prijedlog Komisije.

je

Izvješće,

komisije

Nediljko

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Josip Pankretić,
Kazimir Sviben, m r . Ivo Škrabalo, Nediljko Matić, Boris Tepšić,
Ante Miko Tripalo, Ante Klarić, m r . Mato Arlović, Božo Kovačević,
Mirko Tankosić, Luka Bebić, Anto Lovrič, Dino Debeljuh, Anto
Đapić, Srećko Bijelić, Marin Mileta, Đuro Perica, Velimir Terzić
i Furio Radin.
Zastupnički dom je većinom glasova /21 "uzdržan"/ donio
Odluku o uskraćivanju odobrenja za vođenje krivičnog postupka
protiv Antuna Vrdoljaka, pred Općinskim sudom u Zagrebu, u
predmetu broj XXI K-163/92.

44.

PRIJEDLOG
ODLUKE
O
IZMJENAMA
I DOPUNAMA
ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predlagatelj
politički sus ta v .

Odluke

je

Odbor

za Ustav,

POSLOVNIKA

poslovnik

i

Materijal su zastupnici primil i postom.
Raspravu je proveo
administrativne poslove.

Odor

za

izbor,

imenovanja

i

U raspravu su sudjelovali: zastupnici mr. Mato Arlović,
Boris TepSić, Srećko Bijelić, d r . Goran Granić, m r . Milivoj
Kujundžić, m r . Ivo Škrabalo, Marijan Jurić, Jozo RadoS, Mirko
Tankosić i dr. Ante Kutle.
Zastupnički dom,

je jednoglasno, donio slijedeći

z a k l

j u č a k

1. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.
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2. Primjedbe,
prijedloge
i mišljenja,
raspravi, uputiti Ćemo Odboru da ih ima u vidu
Konačnog prijedloga odluke.

45.

iznijete u
kod izrade

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NAKON SJEDNICE ZASTUPNIČKOG DOMA SABORA REPUBLIKE
HRVATSKE, ODRŽANE 22., 23., 28., 29. I 30. PROSINCA 1992.
I 5. SIJEČNJA 1993. GODINE, NA TEMELJU ZAKONA 0 OVLASTI
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA DONOSI UREDBE KOJIMA SE UREĐUJU
POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

IzvjeSCe Vlade zastupnici su primili na sjednici.

Županijski dom dostavio je mišljenje.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Ivan Herak,
Goranko FiZuliC, m r . Milan Stojanović, mr. Mato Arlović, Dino
Debeljuh, Slavko Canjuga, Ante KlariC, potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske, Vladimir Seks i zamjenik Predstojnika Ureda
za zakonodavstvo Marijan Prus.
Tijekom rasprave zastupnik Goranko FiZuliC i zastupnik
m r . Mato Arlovic predložili su da Zastupnički dom utvrdi
prestanak važenja pojedinih uredbi koje je Vlada donijela.
Zastupnički dom, prihvatio je IzvjeSCe Vlade o uredbama
koje je donijela, time da se prijedlozi zastupnika Goranka
FižuliCa i m r . Mate Arlovića upute matičnim tijelima i Vladi na
daljnji postupak.

46.

IZVJESCE 0 RADU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE RATNIH I PORATNIH
ŽRTAVA

IzvjeSCe
primili poS to m .

koje

je

dostavila

Komisija

zastupnici

su

U raspravi su sudjelovali: zastupnici Velimir Terzić,
d r . Franjo Ženko, Dinko Čutura, Božo KovaCević, Đuro Vidmarovic,
Anto Lovric, m r . Ivo Škrabalo, Đuro Perica, dr. Nedjeljko
Mihanovic, dr. Ljubomir Antic, m r . Milivoj KujundžiC, m r . Mato
Arlovic, Tomislav Pavao Duka, Furio Radin, Ivan KovaCić, Kazimir
Sviben, Anto Đapić, Dobroslav Paraga, IvanTolj, LukaBebiC, Adam
Meštrović, Ante KlariC, Josip Pankretić, dr. Ante Kutle, Vice
Vukojević,
izvjestitelj Komisije
za utvrđivanje ratnih i
poratnih žrtava i potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske,
Vladimir Seks,
Zastupnički dom, je većinom glasova /4 "protiv", 2
"uzdržana"/ donio slijedeći
z a k l j u C a k
1. Prihvaća se IzvjeSCe o radu Komisije za utvrđivanje
ratnih i poratnih žrtava.
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47.

PROGRAM PROLJETNE
REPUBLIKE HRVATSKE

Program
sjednici,
kao i
seljaštvo.

SJETVE

1993.

GODINE

NA

TERITORIJU

proljetne sjetve zastupnici su primili na
izvješće Odbora za poljodjelstvo,
selo i

Županijski dom primio je na znanje Program i zaključio
je o Programu ne davati mišljenje.
U raspravi su sudjelovali: zastupnici Stjepan Sulimanac
izvjestitelj Odbora, Josip Pankretić, Niko Popović, Ivan KovaCić,
Kazimir Sviben, Tomo Jelić, Josip Anđrić, Vera Stanić, dr. Boris
šegota, dr. Savka DabčeviC-Kučar, Slavko Canjuga i ministar
poljoprivrede i šumarstva dr. Ivan Majdak.
Zastupnički dom, je većinom glasova /I "uzdržan"/ donio
slij edeć i

z a k l

j u C a k

1. Prima se na znanje Program proljetne sjetve
godine na teritoriju Republike Hrvatske.
2. Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja
raspravi dostaviti će se Vladi Republike Hrvatske.

1993.

izneseni

u

Tijekom rasprave o IZVJEŠĆU O RADU JAVNOG PODUZEĆA
"HRVATSKE SUME" utvrđeno je /prozivkom zastupnika/ da sjednici
nije nazočan dovoljan broj zastupnika za donošenje pravovaljanih
odluka, te je rasprava prekinuta.
Sjednica je završena u 21 30 sati

PREDSJEDNIK
ZASTUPNIČKOG DOMA

TAJNIK
ZASTUPNIČKOG DOMA

St jepan Mas i

And e 1ko! S ik ir ić
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