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SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

- Zastupnicima Sabora
Republike Hrvatske
Predmet: Skraćeni zapisnik 23. Skupne
sjednice vijeća Sabora Repu
blike Hrvatske, održane
14. veljače 1992.
Skupna sjednica svih vijeća Sabora započela je radom
14. veljače 1992. u 9,00 sati.
Sjednicom je, u dogovoru s predsjednicima Vijeća
udruženog rada i Vijeća općina, predsjedavao Vice Vukojević,
predsjednik Društveno-političkog vijeća Sabora Republike
Hrvatske.
Predsjedavajući je utvrdio da je na sjednici nazočna
većina zastupnika svakog vijeća, te da se mogu donositi puno
važne odluke.
,
Predsjedavajući je obavijestio zastupnike da su izo
stanak sa,zasjedanja skupne sjednice ispričali:
- Darko Čargonja, Martin Sagner i Vladimir Veselica te
naknadno đr.
Hrvoje Kačić, zastupnici u Društveno-političkom
vijeću
- Ivan Buljan, Srećko Penezić, Berislav Perežić te
naknadno Ivica Šimunović, zastupnici u Vijeću udruženog rada.
Potom se prešlo na izjašnjavanje o skraćenom zapi
sniku 22. skupne sjednice vijeća Sabora, održane 28. i 29. pro
sinca 1991.
Marijan Jurić, zastupnik u Vijeću udruženog rada,
imao je primjedbu da je na 22. skupnoj sjednici bio nazočan,
iako je u zapisniku zabilježen kao ispričan sa sjednice.
Zapisnik je, sa navedenom ispravkom, glasovanjem
usvojen (u Društveno-političkom vijeću i Vijeću udruženog
rada jednoglasno, a u Vijeću općina sa glasom ''protiv") .
Zatim se pristupilo utvrdjivanju dnevnog reda sje
dnice.
Konačni prijedlog dnevnog reda, sa 15. točaka, podjeljen je zastupnicima na sjednici.
Za šest zakonskih akata predloženo je donošenje po
hitnom postupku.
Najprije se pristupilo izjašnjavanju o primjeni’
hitnog postupka za donošenje zakonskih akata u nadležnosti
sva tri vijeća Sabora.
Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po
hitnom postupku razmotre:
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE
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GRANICE, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
Vijća su (Društveno-političko vijeće jednoglasno,
a Vijeće općina i Vijeće udruženog rada sa po jednim glasom
"protiv") prihvatila primjenu hitnog postupka po prijedlogu
Vlade.
Grupa zastupnika je hitni postupak predložila za
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PRODAJI STANOVA NA
KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO, S PRIJEDLOGOM ZAKONA
koji je, nakon očitovanja Vladimira Šeksa, zastupnika
u Društveno-političkom vijeću i Gordane Grbić, zastupnice u
Vijeću općina te mr. Mate Arlovića predstavnika predlagača,
skinut s dnevnog reda sjednice.
Vlada Republike Hrvatske predložila je da se po
hitnom postupku razmotre:
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 MATIČNOM BROJU, S
PRIJEDLOGOM ZAKONA
- PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 OSOBNOJ ISKAZNICI, S PRIJEDLOGOM ZAKONA.
Za donošenje ovih zakona nadležna su Društveno-poli
tičko vijeće i Vijeće općina.
Oba vijeća, većincm glasova (Društveno-političko vijeće sa dva
glasa "protiv", a Vijeće općina se pet glasova "protiv") prihvatila su
primjenu hitnog postupka, po prijedlogu Vlade.
Vlada Republike Hrvatske predložila je da se, kao dopuna dnevnog
reda, takodjer po hitnom postupku razmotri:
'PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
PREUZIMANJU ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA, S PRIJEDIOGOM ZAKONA.
Zastupnici oba nadležna vijeća, prihvatili su prijedlog Vlade
većinom glasova (Društveno-političko vijeće sa dva glasa "protiv", a Vijeće
općina sa pet glasova "protiv").
Vlada Republike Hrvatske utvrdila je PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKO
NA 0 IZBORU ČLANOVA SKUPŠTINA OPĆINA I ŽUPANIJA, S NACRTOM ZAKONA i pre
dložila da se i taj akt uvrsti u dnevni red i raspravi u redovnan postupku.
Ivica Percan, zastupnik u Vijeću općina, predložio
je da se navedeni Prijedlog za donošenje zakopa ne uvrsti u
dnevni red, što vijeća glasovanjem nisu prihvatila (Društveno-političko vijeće sa sedam glasova "za", Vijeće općina osam "za" ,
a Vijeće udruženog rada sa 24 glasa "za").
Nakon očitovanja Gordane Grbić, izvjestitelja Odbora
za pitanja političkog sistema, koji je podržao prijedlog Vlade,
zastupnici
su većinom glasova (Društveno-političko vijeće i
Vijeće općina sa po pet glasova "protiv", a Vijeće udruženog
rada sa 13 glasova "protiv") prihvatili prijedlog Vlade.*
Vlada Republike Urv.i!
predloži ]a je Saboru da
uvrsti u dnevni red i Prijedlog za donošenje zakona o presta
nku važenja zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske da
svojim uredbama uredjuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora.
0 prijedlogu su se očitovali: dr. Šime Djodan, Ante
Klarić i Vladimir Šeks, zastupnici u Društveno-političkom vije
ću, Luka Bebić, Josip Buršić i Ante Vulin, zastupnici u v ijeću ■
općina, Ivan Medarac, zastupnik u Vijeću udruženog rada, nakon čega je
Milan Ramljak, predstavnik Vlade Republike Hrvatske, povukao prijedlog.
Prigodom
razmatranja dnevnog reda u cjelini, o Prijedlogu za
donošenje Zakona o područjima županija u Republici Hrvatskoj, s Nacrtom
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zakona očitovali su se slijedeći zastupnici:
- Vladimir Bogati, Ante Klarić, Ivan Lacković, dr. Ivan
Lučev, Željko Mažar, dr. Ivić Pašalić, Boško Šiljeg, mr.
Gordana Turiđ i dr. Nikola. Viskoviđ, zastupnici Društven o-političkog vijeća
- Josip Anđrić, Josip Balja, Luka Bebić, Goran Biljan,
Dražen Bobinac, Josip Buršić, Mijo Hlad, Josip Kitanić, dr. Ante
Kutle, Zlatko Lenac, Ivan Mikulić, Petar Tičić, Ivica Percan
i Tomislav Šutalo, zastupnici Vijeća općina
- Nikola Rancijan, Ivan Kovač i Josip Pankretić,
zastupnici Vijeća udruženog rada
- te dr. Milan Ramljak, predstavnik Vlade Republike
Hrvatske.
Zatim se pristupilo glasovanju o usvajanju dnevnog
reda u cjelini, zajedno sa prihvaćenim izmjenama i dopunama.
Sva tri vijeća Sabora jednoglasno su usvojila slijedeći dnevni red:
1. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE
2. PRIJEDLOG ZAKONA O MATIČNOM BROJU
3. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA 0
OSOBNOJ ISKAZNICI
4. PRIJEDLOG ZAKONA 0 NADZORU DRŽAVNE GRANICE
5. PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 UPRAVNIM SPOROVIMA
6. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORU PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE, S NACRTOM ZAKONA
7. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORIMA ZASTUPNIKA
U SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, S NACRTOM ZAKONA
8. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORIMA ČLANOVA
SKUPŠTINA OPĆINA I ŽUPANIJA, S NACRTOM ZAKONA
9. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 POPISIMA BIRAČA,
S NACRTOM ZAKONA
10. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PODRUČJIMA
ŽUPANIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, S NACRTOM ZAKONA
11. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 LOKALNOJ SAMOUPRA
VI, S NACRTOM ZAKONA
12. PRIJEDLOG
ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZMJENAMA
1 DOPUNAMA ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM SJEMENU I
POLJOPRIVREDNOM SADNOM MATERIJALU, S NACRTOM ZAKONA
13. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA
0 ŠUMSKOM SJEMENU I ŠUMSKOM SADNOM MATERIJALU,
S NACRTOM ZAKONA
14. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O POLOŽAJU I OVLA
STIMA HRVATSKOG AUTO-KLUBA I AUTO-KLUBOVA, S
NACRTOM ZAKONA
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Prije prelaska na rad prema utvrdjenom dnevnom redu
izabrani su članovi Komisije za usuglašavanje akata u točki
1, 2, 3, 5 i 6, za slučaj da u vijećima dodje do različitih
odluka
- iz Društveno-političkog vijeća: Delfina Arapović,
dr. Ivić Pašalić i Marijan Šimunić
- iz Vijeća općina: Gordana Grbić, Ivan Kolak i
Marin Mileta
- iz Vijeća udruženog rada: Ljerka Ercegović, Ćiro
Grubišić i Nino Vedriš.
1. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENI ZAKONA 0 VLADI REPUBLIKE
HRVATSKE
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske. Zastupni
ci su poštom vijeća primili Prijedlog za donošenje zakona s
Prijedlogom zakona, a kod utvrdjivanja dnevnog reda odlučeno
je da se Prijedlog ovog akta razmotri po hitnom postupku.
Zastupnici su na sjednici primili izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za pitanja političkog sistema, Odbora
za pravosudje i upravu i Odbora za informatiku.
Zakonodavno-pravna komisija Sabora na Prijedlog
zakona je podnijela amandman koji glasi:
U članku 2. stavak 2. briše se.
Predlagač akta je prihvatio navedeni amandman.
Glasovanjem o amandmanu vijeća Sabora većinom glasova
prihvatila su amandman i to:
- Društveno-političko vijeće sa jednim glasom
"protiv", a
- Vijeće općina i Vijeće udruženog rada jednoglasno.
Zatim su sva tri vijeća jednoglasno usvojila
P r i j

e d l o g

Zakona o izmjeni Zakona o Vladi Republike Hrvatske,
sukladno prijedlogu Vlade (akt br. 5030115-92-4, klasa 222-03/92-01/12 od 31. siječnja 1992.), zajedno s prihvaćenim amandmanom.
2. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 MATIČNOM BROJU
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske. Zastupnici
su poštom vijeća primili Prijedlog za donošenje zakona o matičnom
broju, s Prijedlogom zakona, a kod utvrdjivanja dnevnog reda
odlučeno je da se Prijedlog ovog akta razmotri po hitnom postu
pku.
Zastupnici su na sjednici primili izvješća Zakonođavno-pravne komisije, Odbora za unutarnju politiku i narodnu obranu
te Odbora za informatiku.
U raspravi je sudjelovao dr. Vjekoslav Jazbec, zastu
pnik u Vijeću općina.
Zakonodavno-pravna komisija Sabora podnijela je slije
deći amandman:
U članku 2. u stavku 4. iza riječi "članka" dodati
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-

riječi "je jedinica lokalne samouprave odnosno".
Pi-edlagač akta je prihvatio navedeni amandman, a pri
hvatili su ga jednoglasno i Društveno-političko vijeće i Viječe
opđina.
Oba vijeća su, takodjer, jednoglasno usvojila
P r i j

e đ l o g

Zakona o matičnom broju, sukladno prijedlogu Vlade
(akt br. 5030115-92-1, klasa 223-05/92-01/01 od 3l/siječnja
1992.), zajedno s prihvaćenim amandmanom.
3. točka - PRIJEDLOG ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OSOBNOJ ISKAZNICI
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske. Zastu
pnici su poštom vijeća primili Prijedlog za donošenje ovog
zakona, s Prijedlogom zakona, a kod utvrdjivanja dnevnog reda
odlučeno je da se Prijedlog ovog akta razmotri po hitnom postu
pku.
Zastupnici su na sjednici primili izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za unutarnju politiku i narodnu obranu
te Odbora za informatiku.
Društveno-političko vijeće i Vijeće općina jednogla
sno su usvojila
P r i j e d l o g
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iska
znici, sukladno prijedlogu Vlade
(akt br. 5030115-92-2, klasa
221-02/92-01/02 od 31. siječnja 1992.^zajedno s prihvaćenim
amandmanom.
4. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske. Zastupnici
su poštom vijeća primili Prijedlog za donošenje zakona o nadzo
ru državne granice, s Prijedlogom zakona, a kod utvrdjivanja
dnevnog reda odlučeno je da se Prijedlog ovog akta razmotri
po hitnom postupku.
Zastupnici su na sjednici primili izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za unutarnju politiku i narodnu obra
nu te amandman Ivana Milasa, zastupnika u Društveno-političkom
vij eću.
U raspravi su sudjelovali: rnr. Ivan Bobetko i Vladimir
Šeks, zastupnici u Društveno-političkom vijeću, Bernard Grbić, :
■
zastupnik u Vijeću udruženog rada te Ivan Vekić predstavnik
predlagača.
Amandmane na Prijedlog zakona podnijela je Zakonođavno-pravna komisija i to na naziv zakona te na članke 3, 13, 29
i 51, kako slijede:
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AMANDMAN I.
Naziv zakona mijenja se i glasi:
"Zakon o zaštiti i kontroli državne granice"
AMANDMAN II.
U stavku 3. članka 3. briše se točka i dodaju se
riječi "te životinja i bilja".
AMANDMAN III.
U članku 13. u stavku 4. iza riječi "plovila"
dodaju se riječi "vlakova i zrakoplova".
AMANDMAN IV.
U članku 29. u stavku 1. iza riječi "rijekama"
dodaju se riječi "jezerima i kanalima".
AMANDMAN V.
U članku 51. u stavku 1. mijenja se riječ "određjivanja" riječima "uredjivanja, razgraničavanja i obilježavanja
ođređjene" tako da stavak 1. članka 51. glasi:
"Ministarstvo inozemnih poslova zajedno s nadležnim
tijelima susjednih država obavlja poslove uređjivanja, razgraničavanja i obilježavanja odredjene državne granice."
Predstavnik predlagača nije prihvatio amandman na
naziv zakona, a preostale amandmane jeste.
Glasovanjem, amandman na naziv Zakona nisu prihvatila
niti vijeća Sabora.
Preostala četiri amandmana sva tri vijeća Sabora pri
hvatila su jednoglasno.
Odbor za unutarnju politiku i narodnu obranu podnio
je amandman na članak 24. Prijedloga zakona.
Amandman glasi:
"U članku 24. stavak

3.

briše se."

Predstavnik predlagača nije prihvatio navedeni
amandman, a u raspravi su sudjelovali.: mr. Ivan Bobetko,
predsjednik Odbora za unutarnju politiku i narodnu obranu,
Vladimir šeks, predsjednik Zakonodavno-pravne komisije i
Ivan Vekić, predstavnik Vlade Republike Hrvatske.
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Vijeća Sabora, glasovanjem takođjer, nisu prihvatila
taj amandman i to:
,

- Društveno-političko vijeće sa dva glasa "za", a
- Vijeće općina i Vijeće udruženog rada sa po jednim
glasom "za".

Na članak 44. Prijedloga zakona amandman je podnio
Ivan Milas, zastupnik u Društveno-političkom vijeću Sabora.
Predstavnik Vlade nije prihvatio taj amandman kao ni vijeća
Sabora.
Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu zakona.
Sva tri vijeća Sabora jednoglasno su usvojila
P r i j e d l o g
Zakona o nadzoru državne granice sukladno prijedlogu
Vlade, (akt br. 5030115-92-1, klasa 015-02/92-01/02 od
31. siječnja 1992.), zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
5. točka - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
0 PREUZIMANJU ZAKONA 0 UPRAVNIM SPOROVIMA
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske, a kod
utvrdjivanja dnevnog reda, odlučeno je da se Prijedlog ovog akta
razmotri po hitnom postupku.
Zastupnici su na sjednici primili Prijedlog za
donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju
Zakona o upravnim sporovima, s Prijedlogom zakona, te izvje
šće Odbora za pravosudje i upravu.
Donošenje ovog akta u nadležnosti je Društveno-političkog vijeća i Vijeća općina.
U raspravi su sudjelovali: Djuro Panjan, zastupnik
u Društveno-političkom vijeću i mr. Mato Arlović, predsjednik
Odbora za pravosudje i upravu.
Predstavnik Vlade podnio je amandman na članak 36 d.
Prijedloga zakona koji glasi:

U članku 36 d. na kraju rečenice točka se zamje
njuje zarezom i dodaju riječir "riječ "nadležni" zamjenjuje se
riječju "okružni."
Zastupnici u oba nadležna vijeća, jednoglasno su
prihvatili predloženi amandman.
Zatim se pristupilo glasovanju o Prijedlogu akta
u cjelini.
Nadležna vijeća Sabora jednoglasno su usvojila
Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju Zakona o upra
vnim sporovima, sukladno prijedlogu Vlade (akt br: 5030115-92-1,
klasa 034-01/91-01/01 od 11. veljače 1992.), zajedno sa prihvaće
nim amandmanom.
6. točka

PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA
REPUBLIKE HRVATSKE, S NACRTOM ZAKONA
Predlagao akta je Zakonođavno-pravna komisija Sab

ora .
Zastupnici su poštom vijeća primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona i mišljenje Vlade Republike
Hrvatske, a na sjednici izvješća radnih tijela i to: Odbora za
pitanja političkog sistema, Odbora za pravosudje i upravu, Odbora
za zaštitu ljudskih prava i Odbora za informatiku.
U raspravi su sudjelovali: Ante Klarić i Zvonimir
Špišić, zastupnici u Društveno-političkom vijeću, Gordana Grbić,
Marijan Ivančan, Josip Kitanić i Kazimir Sviben, zastupnici u Vi
jeću općina, Marko Vlašić-Čiće, zastupnik u Vijeću udruženog rada
te predstavnik predlagača Vladimir Šeks.
Sva tri vijeća Sabora, jednoglasno su donijela sije
deći
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o iz
boru Predsjednika Republike Hrvatske.
2. Sve primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave
kao i primjedbe iznesene na sjednici vijeća, uputit će se Zakonođavno-pravnoj komisiji kao pređlagaču, da ih uzme u obzir prilikom
pripreme Prijedloga ovoga zakona.
7. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORIMA ZASTUPNIKA U
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE, S NACRTOM ZAKONA.
Predlagač akta je Zakonodavno-pravna komisija Sabora.
Zastupnici su, poštom vijeća, primili Prijedlog za
donošenje zakona o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske,
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s Nacrtom zakona i mišljenje Vlade Republike Hrvatske, a na sje
dnici izvješća radnih tijela i to: Odbora za pitanja političkog
sistema, Odbora za pravosudje i upravu, Odbora za zaštitu ljud
skih prava, Odbora za informatiku i Odbora za pomorstvo.
U raspravi su sudjelovali: željko Mažar, Zvonimir Špišiđ i dr. Nikola Viskoviđ, zastupnici u Društveno-političkom vijeću,
Josip Balja, Luka Bebić, Josip Kitanić, Sergio Negovetić, Marin
Mileta i Marijan Šimunić, zastupnici u Vijeću općina, mr. Ivan
Kovač, Antun Lovrić i Ivan Matija, zastupnici u Vijeću udruženog
rada te predstavnik predlagača Vladimir Seks.
Sva tri vijeća Sabora, većinom glasova i to:
- Društveno-političko vijeće, sa četiri glasa
"protiv",
- Vijeće općina sa jednim glasom "protiv", a
- Vijeće udruženog rada sa sedam glasova "protiv”,
donijela su sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o iz
boru zastupnika u Sabor Republike Hrvatske.
2. Primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave kao
i primjedbe iznesene na sjednici vijeća Sabora, uputit će se
Zakonođavno-praimoj komisiji da ih uzme u obzir prilikom pripreme
Prijedloga ovoga zakona.
8. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZBORIMA ČLANOVA SKU
PŠTINA OPĆINA I ŽUPANIJA, S NACRTOM ZAKONA
Predlagač ovog akta je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog za donošenje ovog zakona, s Nacrtom zakona, zastupnici
su primili na sjednici,kao i izvješće Odbora za pitanja politi
čkog sistema.
U raspravi su sudjelovali: Josip Andrić, Gordana
Grbić i Darko Hrastovec, zastupnici u Vijeću općina.
Sva tri vijeća Sabora, većinom glasova, i to:
- Društveno-političko vijeće sa dva glasa "protiv",
- Vijeće općina sa četiri glasa "protiv", a
- Vijeće udruženog rada sa šest glasova "protiv"
donijela su sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se prijedlg za donošenje zakona o iz
boru članova skupština općina i županija.
2. Sve primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave,
kao i primjedbe iznesene na sjednici vijeća Sabora, uputit će se
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme
Prijedloga ovog zakona.
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9. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA O POPISIMA BIRAČA, S
NACRTOM ZAKONA
Predlagao ovog akta je Vlada Republike Hrvatske.
Zastupnici su, poštom vijeća, primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za pravosudje i upravu, Odbora za
pitanja političkog sistema i Odbora za informatiku.
U raspravi su sudjelovali: mr. Mato Arlović, izvje
stitelj Odbora za pravosudje i upravu, Vladimir Seks,zastupnik
u Društveno-političkom vijeću te Mihajlo Kramarić, direktor Zavo
da za javnu upravu pri Ministarstvu pravosudja i uprave.
Odbor za pravosudje i upravu prcs/eo je raspravu o
Prijedlogu za donošenje zakona te predložio slijedeće zaključke:
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o po
pisima birača, s Nacrtom zakona.
2. Predlaže se Saboru da Nacrt zakona uputi na ra
spravu u lokalne samoupravne jedinice koje bi se o njemu trebale
izjasniti u roku od 60 dana. Istodobno da zaduži matično radno ti
jelo Sabora da uz predlagatelja prati tijek.rasprave.
3. Predlaže se da Vlada Republike Hrvatske uskladi
rokovnik donošenja svih ostalih zakonskih akata, bitnih za ukupno
uredjivanje pitanja lokalne samouprave, posebno zakonskog akta o
uredjivanju državne uprave.
Zaključak pod brojem 2, zastupnici glasovanjem ni
su prihvatili, i to:
- Društveno-političko vijeće sa devet glasova "za"
- Vijeće općina sa 12 glasova "za", a
- Vijeće udruženog rada sa 20 glasova "za".
Takodjer, zastupnici nisu prihvatili niti prijedlog
Zaključka pod brojem tri, i to:
- Društveno-političko vijeće, sa 10 glasova "za",
- Vijeće općina, sa 18 glasova "za",
- a Vijeće udruženog rada sa 17 glasova "za".
Zatim su vijeća Sabora, glasovanjem, i to:
- Društveno-političko vijeće sa dva glasa "protiv"
- Vijeće općina sa četiri glasa "protiv", a
- Vijeće udruženog rada sa pet glasova "protiv"
donijela sljedeći
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o po
pisima birača.
2. Sve primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave,
kao i primjedbe iznesene na sjednici vijeća, uputit će se Vladi
Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme Prijedloga
ovoga zakona.

/
-
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10. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 PODRUČJIMA ŽUPANIJA U
\
REPUBLICI HRVATSKOJ, S NACRTOM ZAKONA
Predlagao akta je Vlada Republike Hrvatske.
Zastupnici su, poštom vijeća, primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona, a na sjednici slijedeća izvje
šća :
- Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za pravosudje i upravu, Odbora za pitanja političkog sistema, Odbora za pro
storno uredjenje, Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline,
Odbora za promet i veze i Odbora za informatiku.
Načelna rasprava o Prijedlogu za donošenje ovog
akta provedena je na skupnoj sjednici, a sudjelovali su m r . Mato
Arlović i Ante Klarić, zastupnici Društveno-političkog vijeća,
dr. Vjekoslav Jazbec i d r . Ante Kutle, zastupnici u Vijeću općina,
te Mato-Matko Medo i Marko Vlašić-Čiće zastupnici u Vijeću udru
ženog rada.
Raspravu je pismeno priložio, zastupnik u Vijeću
općina, Miroslav čiček.
Vijeća su, potom, nastavila raspravu na odvojenim
sjednicama, a o prihvaćanju ovog akta odluka je donesena na sje
dnici Vijeća općina, obzirom da je to Vijeće nadležno za njegovo
donošenje.
11. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 LOKALNOJ SAMOUPRAVI,
S NACRTOM ZAKONA
Predlagač ovog akta je, takodjer, Vlada Republike
Hrvatske.
Zastupnici su, poštom vijeća, primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona, a na sjednici izvješća slije
dećih radnih tijela:
- Zakonodavno-pravne komisije, Odbora za pravosudje
i upravu, Odbora za pitanja političkog sistema, Odbora za prosto
rno uredjenje, Odbora za zaštitu prirode i čovjekove okoline,
Odbora za promet i veze, Odbora za informatiku:1
0 Prijedlogu za donošenje ovog akta raspravljali su
zastupnici sva tri vijeća Sabora, a za donošenje odluke o prihva
ćanju Prijedloga za donošenje ovog zakona nadležni su, Društvenopolitičko vijeće i Vijeće općina.
U raspravi su sudjelovali: Ivan Hranjec i dr. Darko
Vrtarić, zastupnici u Društveno-političkom vijeću, Josip Andrić, .
Josip Buršić, Ivan Dujmović, Darko Hrastovec, Marijan Ivančan,
Joško Kovač i Borislav Zorić, zastupnici u Vijeću općina, MatoMatko Medo, Nikola Kancijan i Dragutin žic, zastupnici u Vijeću
udruženog rada te Mihailo Kramarić, povjerenik Vlade Republike
Hrvatske.
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Nakon provedene rasprave, oba nadležna vijeća,
jednoglasno su donijela slijedeći
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje Zakona o lo
kalnoj samoupravi.
«■
2. Primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave,
kao i primjedbe iznesene na sjednici vijeća Sabora, uputit će se
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme
Prijedloga ovoga zakona.
12. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA 0 POLJOPRIVREDNOM SJEMENU I POLJOPRIVREDNOM
SADNOM MATERIJALU, S NACRTOM ZAKONA
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske.
Zastupnici su poštom vijeća primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za poljodjelstvo, selo i selja
štvo .
U raspravi su sudjelovali d r . Vjekoslav Jazbec i
Josip Širjan, zastupnici u Vijeću općina te Ivan Tarnaj predsta
vnik predlagača akta.
Sva tri vijeća Sabora, većinom glasova i to:
-Društveno-političko vijeće
jednoglasno, a Vijeće
općina i Vijeće udruženog rada sa po jednim glasom "protiv"
usvojila su slijedeći
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrenom sjemenu i poljoprivrenom sadnom materijalu.
2. Primjedbe i prijedloge iz prethodne rasprave,
kao i primjedbe iznesene na sjednici vijeća Sabora, uputit će se
Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom pripreme
Prijedloga ovoga zakona.
13. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 IZMJENAMA ZAKONA 0
ŠUMSKOM SJEMENU I ŠUMSKOM SADNOM MATERIJALU, S NA
CRTOM ZAKONA
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske.
Zastupnici su poštom vijeća primili Prijedlog za
donošenje zakona, s Nacrtom zakona, a na sjednici izvješća Zakonodavno-pravne komisije i Odbora za poljodjelstvo, selo i se
ljaštvo .

13

Sva tri vijeđa Sabora su, bez rasprave, jednoglasno
usvojila slijedeći:
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o
izmjenama Zakona o šumskom sjemenu i šumskom sadnom materijalu.
2. Primjedbe i prijedlozi iz prethodne rasprave upu
tit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u obzir prilikom
pripreme Prijedloga ovoga zakona.
14. točka - PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA 0 POLOŽAJU I OVLA
STIMA HRVATSKOG AUTO-KLUBA I AUTO-KLUBOVA, S
NACRTOM ZAKONA
Predlagač akta je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog za donošenje zakona, s Nacrtom zakona,
zastupnici su primili poštom vijeća, a na sjednici izvješće
Odbora za promet i veze.
Sva tri vijeća Sabora su, bez rasprave, jednoglasno,
usvojila
slijedeći:
Zaključak
1. Prihvaća se Prijedlog za donošenje zakona o polo
žaju i ovlastima Hrvatskog auto-kluba i auto-klubova.
2. Primjedbe i prijedloge Odbora Sabora za promet
i veze uputit će se Vladi Republike Hrvatske da ih uzme u
obzir prilikom pripreme Prijedloga ovoga zakona.
Sjednica je završena 14. veljače 1992. u 18,45 sati.
Predsjedavajući
skupne sjednice
Predsjednik
Društveno-političkog
Vice Vukojemc

