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Sjednicu Zastupničkog doma, 19. studenoga 1997. godine, u 9,10 sati, otvorio
je predsjednik Zastupničkoga doma, akademik Vlatko Pavletić.
Zastupnički dom, minutom šutnje, odao je počast svima koji su svoj život
ugradili u hrvatsku državu.
Zapisnici dvadesetprve i dvadesetdruge sjednice Zastupničkog doma usvojeni
su bez primjedbi.

AKTUALNI SAT
Zastupnik Vlado Jukić postavio je pitanje koja međunarodna institucija ima
Centar u mjestu Goije, koji je dio Nacionalnog parka "Plitvice" i preko kojega organizira
povratak i obavlja prijevoz Srba povratnika u Liku i Dalmaciju, te čini li to sa znanjem i
odobrenjem hrvatskih vlasti.
Odgovor je dao dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar obnove i
razvitka. Zastupnik Vlado Jukić zatražio je pisani odgovor.
Zastupnik dr. Boris Kandare postavio je pitanje hoće li hrvatska vlast putem
Nacionalnog odbora za uspostavu nacionalnog povjerenja steći željeno povjerenje u
reintegriraniin krajevima ako ne bude oštro reagirala pri sljedećoj terorističkoj akciji koja
bude uperena protiv hrvatskih institucija. Također, postavio je pitanje hoće li ministar
unutarnjih poslova morati nekoga pitati za dopuštenje posjeta Prevlaci nakon 15. siječnja
1998. godine.
Odgovor je dao mr. Ivan Penić, ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Anto Đapić postavio je pitanje na koga se točno odnosi Nacionalni
odbor za uspostavu povjerenja i tko prema kome treba uspostaviti povjerenje. Također,
postavio je pitanje kada će početi obnova stanova u Pakracu /ulice Kalvarija, Matice hrvatske
i Andrije Hebranga/.
Odgovor je dao dr. Jure Radić, potpredsjednik Vlade i ministar razvitka i
obnove.

Zastupnik Zeljko Pavlic postavio je pitanje priprema li Vlada promjene Zakona
o financiranju lokalne uprave i samouprave. Također, postavio je pitanje glede vijesti o
prodaji Plivinog pogona Šikovo u Međimurskoj županiji.
Odgovore je dao mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar
financija.
Zastupnik Joško Kovač postavio je pitanje glede nadležnosti Ministarstva
pomorstva prometa i veza i kada će se nadležnost tog ministarstva urediti po uzoru na
zapadnoeuropske zemlje. Također, postavio je pitanje glede homologacije vozila.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija, mr. Borislav Škegro najavio je pisani
odgovor.
Zastupnik Slavko Vukšić postavio je pitanje u svezi sa stanjem u gospodarstvu,
te kupovine i uvoza građevinskih strojeva od strane Hrvatske vojske.
Odgovor je dao mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar financija.
Zastupnik Slavko Linić postavio je pitanje koje je obrazloženje i koji su motivi
rukovodili Vladu Republike Hrvatske da odbije zahtjev Gradskog vijeća grada Rijeke za
prijenos osnivačkih prava nad javnom ustanovom Zavod za socijalno zdravstvenu zaštitu
Lopačo sa Republike Hrvatske na grad Rijeku. Također, postavio je pitanje hoće li se i kada
pokrenuti disciplinski postupak ili razrješiti pomoćnik ministra financija, a u svezi popune
radnog mjesta šefa poslovnice Dubrovačke banke u Labinu.
Odgovor na prvo pitanje dao je dr. Andrija Hebrang, ministar zdravstva, a
pisani odgovor na drugo pitanje najavio je mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i
ministar financija nakon što zastupnik Linić uputi svoje pitanje u pisanom obliku.
Zastupnik mr. Milivoj Kujundžić zatražio je da tijela državne vlasti i svi oni
koja dobivaju sredstva iz Proračuna troše ta sredstva za robu i usluge proizvedene u
Hrvatskoj.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija mr. Borislav Škegro složio se sa
navodima zastupnika.
Zastupnica Snježana Biga-Friganović postavila je pitanje tko je odobrio porast
cijena usluga i smještaja u umirovljeničkim domovima. Također, postavila je pitanje ministru
zdravstva kada će uputiti Saboru Izvješće o stanju u zdravstvu.
Odgovore su dali Joso Škara, ministar rada i socijalne skrbi i dr. Andrija
Hebrang, ministar zdravstva.
Zastupnik Damir Kajin postavio je pitanje glede sanacije Prvomajske d.d.
Raša. Također, postavio je pitanje glede sanacije Tvornice poljoprivrednih strojeva u Labinu,
a u svezi s programom kreditiranja plasmana motokultivatora s priključcima iz proizvodnog
programa te tvornice, koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske.
Odgovore su dali mr. Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar
financija i Jasna Borić, zamjenica ministra gospodarstva.
Zastupnik Ivan Gabelica postavio je pitanje što Vlada čini da započne
gospodarski rast u Gradu Zagrebu i da se započne smanjivati nezaposlenost. Također,
postavio je pitanje glede Tvrtke "Cios" koja radi na mjestu cementare u Podsusedu, a prema
tvrdnjama građana radi bez uporabne dozvole te zagađuje okoliš.

Odgovore je dao mr, Borislav Škegro, potpredsjednik Vlade i ministar
financija.
Zastupnik Dino Debeljuh postavio je pitanje u svezi s izgradnjom
termoelektrane na ugljen Plomin II. Također, postavio je pitanje glede razdvajanja razreda
u Istri koji su spojeni pod uvjetom da lokalne zajednice sufinanciraju njihovo razdvajanje.
Potpredsjednik Vlade i mr. financija mr. Borislav Škegro najavio je pisani
odgovor na prvo pitanje, a Ljilja Vokić ministrica prosvjete i športa odgovorila je na drugo
pitanje.
Zastupnik Marinko Filipović postavio je pitanje u svezi odbijanja suglasnosti
Ministarstva zdravstva za polikliniku "Medicol" iz Čakovca.
Odgovor je dao dr. Andrija Hebrang ministar zdravstva.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA
Uz poziv za sjednicu zastupnici su primili Prijedlog dnevnog reda a na sjednici
je podijeljen Konačni prijedlog dnevnog reda.
U Konačni prijedlog dnevnog reda uvrštene su dvije nove točke i to:
PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO - PLANINSKIM PODRUČJIMA, S
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - Predlagatelji zastupnici: Mato Arlović i
Slavko Linić - hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 358;
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI - Predlagatelji zastupnici: VLado Gotovac, Zlatko
Tomčič, Radimir Čačič i Ivan Jakovčić - prvo čitanje P.Z. br. 348;
Zastupnik Dragan Kovačević predložio je izostavljanje iz dnevnog reda
PRIJEDLOGA ZAKONA O BRDSKO - PLANINSKIM PODRUČJIMA, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA - Predlagatelji zastupnici: Mato Arlović i Slavko Linić - hitni
postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 358.
U raspravi su sudjelovali zastupnici mr. Mato Arlović, u ime predlagatelja i
Vladimir Seks.
Zastupnički dom je prihvatio prijedlog zastupnika Dragana Kovačevića i u
dnevni red nije uvršten navedeni zakon. Za uvrštavanje je glasovalo 35 zastupnika a protiv
54.
Zastupnik Ivan Milas predložio je da se u dnevni red ne uvrsti Prijedlog
zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji - Predlagatelji zastupnici:
VLado Gotovac, Zlatko Tomčič, Radimir Čačič i Ivan Jakovčić - prvo čitanje P.Z. br. 348;
U raspravi su sudjelovali zastupnici Ivan Gabelica, Vladimir Seks, AnteĐapić,
Jozo Radoš, Ivica Račan, dr. Smiljko Sokol, Vladimir Primorac, Slavko Linić, Slavko
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Vukšić, dr. Antun Vujić i Radimir Čačić, u ime predlagatelja.
Zastupnički dom je prihvatio prijedlog zastupnika Ivana Milasa i u dnevni red
nije uvršten navedeni zakon. Za uvrštavanje je glasovalo 27 zastupnika a protiv 52.
Zastupnički dom prihvatio je prijedlog predlagatelja i u dnevni red su po
hitnom postupku uvršteni:
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I TALUANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU OSOBA
KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.
br. 352; /većinom glasova/
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O
SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE
ITALIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 353; /jednoglasno/
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH
ORGANIZACIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 354; /jednoglasno/
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, hitni
postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 355; /jednoglasno/
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVNIM PRISTOJBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 356;
/jednoglasno/

Za sjednicu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1.

IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA ZATOČENE I NESTALE (U RAZDOBLJU
OD 27. STUDENOGA 1996. DO 21. LISTOPADA 1997. GODINE);

2.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE
HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU OSOBA KOJIH JE
BORAVAK PROTUZAKONIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni
postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 352;

3.

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O SOCIJALNOM
OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE ITALIJE, S
KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.
br. 353;

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, drugo čitanje P.Z. br.
270; /O Konačnom prijedlogu zakona nije provedena rasprava na 23. sjednici/

4.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNIM
PRISTOJBAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo
i drugo čitanje P.Z. br. 356;

5.

PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRIJEDLOGOM
NACRTA USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVA
REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelj: Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo
Tuđman;

6.

KONAČNI PRHEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERUALU I
PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, drugo čitanje P.Z. br. 281;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG
BILJA, drugo čitanje P.Z. br. 280;

8.

PRHEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM SJEMENU I ŠUMSKIM SADNICAMA,
prvo čitanje P.Z. br. 351;

9.

KONAČNI PRHEDLOG ZAKONA O JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM
OBALNOM POMORSKOM PROMETU, drugo čitanje P.Z. br. 297;

10.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH UPRAVNIH
ORGANIZACUA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo
i drugo čitanje P.Z. br. 354;

11.

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, S KONAČNIM
PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 355;

12.

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 15. RUJNA 1997.
GODINE;

13.

IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA.

5

1.

IZVJEŠĆE O RADU KOMISIJE ZA ZATOČENE I NESTALE (U RAZDOBLJU
OD 27. STUDENOGA 1996. DO 21. LISTOPADA 1997. GODINE);

Predlagatelj Izvješća je Vlada Republike Hrvatske.
Materijal su zastupnici primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo i Odbor za ratne veterane.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Predstavnik predlagatelja, dr. Ivica Kostović, potpredsjednik Vlade i ministar
znanosti i tehnologije, dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Janko Bobetko, u ime Odbora za ratne
veterane, dr. Dražen Švagelj, u ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Đurđa
Adlešić, u ime kluba zastupnika HSLS-a, Snježana Biga Friganović, u ime Kluba zastupnika
SDP-a, Luka Trconić, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Jadranka Kosor, u ime Kluba
zastupnika HDZ-a, Anto Đapić u ime Kluba zastupnika HSP-a, Ivan Gabelica, Jakob grof
Eltz Vukovarski, Srećko Bijelić, Vice Vukojević, dr. Ante Tukić, Dragica Zgrebec, Petar
Zitnik, Joško Kovač, Marko Miljević, dr. Dražen Svagelj, mr. Milivoj Kujundžić, Mladen
Markač, Slavko Vukšić, Vlado Jukić, Ante Đapić, Jadranka Kosor i dr. Ivica Kostović,
potpredsjednik Vlade i ministar znanosti i tehnologije.
V

V

Zastupnički dom, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika HDZ-a, Kluba
zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika HSS-a, Klub zastupnika HSLS-a, Kluba nezavisnih
zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika HSP-a, donio je, većinom glasova
/92"za", 1"suzdržan"/, sljedeći
ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o radu Komisije za zatočene i nestale (u
razdoblju od 27. studenoga 1996. do 21. listopada 1997. godine).
2. Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da za provođenje planiranih
ekshumacija osigura dodatna financijska sredstva.
3. Vlada Republike Hrvatske dužna je nastaviti kontinuiranu suradnju
sa svjetski relevantnim institucijama i stručnjacima s područja identifikacija korištenjem DNA
metoda.

4.
U postojećem Nacionalnom programu identifikacije posm
ostataka, valja iskoristiti sve kadrovske i tehničke potencijale, te prema potrebi osigurati
edukaciju mladih stručnjaka iz ovoga područja.
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5.
Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske osigurati pretpostav
povećanje broja stručnih osoba za pružanje psihosocijalne pomoći obiteljima zatočenih i
nestalih osoba.

6.
Predlaže se Vladi Republike Hrvatske da u planovima razmi
prednost daje mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata. Za
ubrzanje ostvarenja ove zadaće potrebno je i dalje tražiti međunarodnu financijsku i drugu
pomoć.

2.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU
REPUBLIKE HRVATSKE I TALIJANSKE REPUBLIKE O PRIHVATU
OSOBA KOJIH JE BORAVAK PROTUZAKONIT, hitni postupak, prvo i drugo
čitanje P.Z. br. 352;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /92"za"/, Zakon o potvrđivanju
Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o prihvatu osoba kojih je
boravak protuzakonit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, te prihvatio mišljenje
Županijskog doma.

3.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O
SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I
REPUBLIKE ITALIJE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 353;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo;
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Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koje je podnio Odbor za
takonodavstvo.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /92"za"/, Zakon o potvrđivanju
Ugovora o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Republike Italije, u tekstu
kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima, te prihvatio
mišljenje Županijskog doma.

4.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br.
356;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni
proračun.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja suglasio se sa amandmanom koji je podnio Odbor
za zakonodavstvo.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /80"za"/, Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o upravnim pristojbama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj,
zajedno sa prihvaćenim amandmanom, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.

5.

PRIJEDLOG PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE S
PRIJEDLOGOM NACRTA USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, Predlagatelj: Predsjednik
Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman;

Sukladno članku 136. Ustava Republike Hrvatske, Predsjednik Republike
Hrvatske, dr. Franjo Tuđman podnio je Prijedlog promjene Ustava Republike Hrvatske s
prijedlogom nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske
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Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Sukladno članku 137. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom, uz
prethodno mišljenje Županijskog doma, najprije odlučuje hoće li pristupiti promjeni Ustava.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i
politički sustav, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ratne veterane,
Odbor za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina, Odbor za
pravosuđe, Odbor za pomorstvo, promet i veze, Odbor za naobrazbu, znanost i kulturu i
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izvješća su zastupnici primili na sjednici, kao
i mišljenje Vlade. Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vladimir Seks, u ime Odbora za Ustav,
Poslovnik i politički sustav, Vice Vukojević, u ime Odbora za zakonodavstvo, Antun
Vrdoljak, u ime Odbora za pomorstvo, promet i veze, mr. Mato Arlović, u ime Kluba
zastupnika SDP-a, Damir Kajin u ime Kluba zastupnika IDS-a, Njegovan Starek, u ime
Kluba nezavisnih zastupnika nacionalnih manjina, dr. Boris Kandare, u ime Kluba zastupnika
HSP-a, Luka Trconić, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Vladimir Gotovac, u ime Kluba
zastupnika HSLS-a, dr. Smiljko Sokol, u ime Kluba zastupnika HDZ-a, dr. Zdravko Tomac,
Ivan Gabelica, Milan Đukić, Ivan Milas, mr. Mato Arlović, Petar Žitnik, mr. Marin
Jurjević, Vladimir Primorac, dr. Milorad Pupovac, Ivica Ropuš, dr. Furio Radin, Damir
Kajin, Drago Krpina, Miroslav Petry, dr. Antun Vujić, dr. Smiljko Sokol, Sandor Jakab,
Vladimir Seks, mr. Marinko Filipović, Joško Kovač, Bosiljko Mišetić, Luka Bebić, mr.
Miroslav Kiš i mr. Milivoj Kujundžić.
Zastupnički dom je prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma, većinom
glasova /72"za", 10"protiv",8"suzdržanih"/, i donio
ODLUKU
o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske
I. Pristupa se promjeni Ustava Republike Hrvatske prema Prijedlogu promjena
sadržanom u Prijedlogu nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike
Hrvatske, kojeg je, na temelju članka 136. Ustava Republike Hrvatske, podnio Predsjednik
Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, aktom od 28. listopada 1997.
II. Sukladno odredbi članka 58. stavka 1. podstavka 3. i 4. Poslovnika
Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav
će, na temelju i u okviru Prijedloga nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava
Republike Hrvatske, kojeg je podnio Predsjednik Republike Hrvatske, aktom od 28. listopada
1997., podnijeti Zastupničkom domu Sabora Republike Hrvatske Prijedlog za utvrđivanje
nacrta Ustavnog zakona o izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske.
III. Ova Odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

O odluci je provedeno poimenično glasovanje.
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6.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SJEMENU, SADNOM MATERIJALU I
PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA, drugo čitanje P.Z. br.
281;

7.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG
BILJA, drugo čitanje P.Z. br. 280;

8.

PRIJEDLOG ZAKONA O ŠUMSKOM SJEMENU I ŠUMSKIM SADNICAMA,
prvo čitanje P.Z. br. 351;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
O prijedlozima zakona rasprava je objedinjena.
Prijedloge akata zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljodjelstvo, selo
i seljaštvo.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja Dubravko Novak, zamjenik ministra poljoprivrede
i šumarstva dodatno je obrazloži Prijedlog zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivica Gaži, u ime Odbora za
poljodjelstvo, selo i seljaštvo, Juraj Bišćan, mr. Milivoj Kujundžić i Dubravko Novak,
zamjenik ministra poljoprivrede i šumarstva.
Predstavnik predlagatelja se suglasio s amandmanima koje su podnijeli Odbor
za poljodjelstvo, selo i seljaštvo i zastupnik Ivica Gaži na Konačni prijedlog zakona o
sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /80"za7, Zakon o sjemenu, sadnom
materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, u tekstu kako gaje predložio predlagatelj,
zajedno sa prihvaćenim amandmanima, te prihvatio mišljenje Županijskog doma.
Predstavnik predlagatelja se suglasio s amandmanima koje je podnio Odbor za
zakonodavstvo na Konačni prijedlog zakona o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja,
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /80"za’7, Zakon o zaštiti sorti
poljoprivrednog bilja, u tekstu kako gaj e predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim
amandmanima te prihvatio mišljenje Županijskog doma.
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Zastupnički dom prihvatio je mišljenje Županijskog doma i đonio, jednoglasno
/80"za"/, sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o šumskom sjemenu i šumskim sadnicama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju, radi
pripreme Konačnog prijedloga zakona.

9.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM
OBALNOM POMORSKOM PROMETU, drugo čitanje P.Z. br. 297;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet
i veze.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, Mario Babić, pomoćnik ministra pomorstva, prometa
i veza, dodatno je obrazložio prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Joško Kovač, u ime Kluba zastupnika
HSS-a, Srećko Bijelić, mr. Milivoj Kujundžić, Slavko Vukšić i Mario Babić, pomoćnik
ministra pomorstva, prometa i veza.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /80"za"/, Zakon o javnom prijevozu
u linijskom obalnom pomorskom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj te
prihvatio mišljenje Županijskog doma.

10.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRŽAVNIH
UPRAVNIH ORGANIZACIJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br.
354;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.
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Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i
nacionalnu sigurnost, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo i Odbor za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, Antun Palarić, pomoćnik ministra uprave i dr. Juraj
Njavro ministar u Vladi Republike Hrvatske i ravnatelj Državne uprave za skrb o
razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dodatno su obrazložili
Prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vice Vukojević, u ime Odbora za
zakonodavstvo, Janko Bobetko, u ime Odbora za ratne veterane, Snježana Biga Friganović,
u ime Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, mr. Marin Jurjević, u ime Kluba
zastupnika SDP-a, Petar Žitnik, u ime Kluba zastupnika HSS-a, Đurđa Adlešić, u ime kluba
zastupnika HSLS-a, dr. Žarko Domljan, Srećko Bijelić, Juraj Bišćan, Mladen Jurković,
Jadranka Kosor, dr. Ante Tukić, Marko Miljević, Slavko Vukšić, Bosiljko Mišetić, Stipe
Caleta i dr. Juraj Njavro ministar u Vladi Republike Hrvatske i ravnatelj Državne uprave za
skrb o razvojačenim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.
Predstavnik predlagatelja suglasio se s amandmanima koje su podnijeli Odbor
za zakonodavstvo na članak 1., 5., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 18., 20., zastupnik dr.
Žarko Domljan na članak 11., 14., 18. i 19.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom nije prihvatio
amandmane koje su podnijeli Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo na članak 1., 5.,
zastupnik Radimir Čačić na članak 1., 11., 14. i 19.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio a Zastupnički dom je prihvatio
amandman koji je podnio zastupnik dr. Žarko Domljan.
Zastupnički dom je prihvatio prethodno mišljenje Županijskog doma i donio,
većinom glasova /76"za", 2"protiv",2 "suzdržanaZakon o izmjenama i dopunama Zakona
o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, u tekstu kako gaje
predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Sukladno prijedlogu Odbora za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Zastupnički
dom donio je, jednoglasno,
ZAKLJUČKE
1. Kod donošenja Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata (članak 17.) potrebno je ustrojiti i stručno osposobiti poseban
odjel za psihosocijalnu pomoć obiteljima nestalih, zatočenih i nasilno odvedenih.
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2. Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata pri svom kadrovskom
ustroju dat će prednost zapošljavanja stručno osposobljenim razvojačenim hrvatskim
braniteljima, aktivnim sudionicima Domovinskog rata.

11.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDOVIMA, hitni
postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 355;

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog
reda prihvaćena je primjena hitnog postupka kod donošenja ovoga zakona.
Prijedlog akta zastupnici su primili poštom.
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
Županijski dom dostavio je prethodno mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, Snježana Bagić, zamjenica ministra pravosuđa,
dodatno je obrazložila prijedlog.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vladimir Primorac i Petar Žitnik.
Zastupnički dom donio je, jednoglasno /80"za'7, Zakon o dopuni Zakona o
sudovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, te prihvatio prethodno mišljenje
Županijskog doma.

12.

IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI NAKON 15. RUJNA 1997.
GODINE;
Izvješće je dostavljeno poštom.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, socijalnu politiku
i zdravstvo, Odbor za financije i državni proračun i Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu.
Izvješća su zastupnici primili na sjednici.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Petar Žitnik.
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Zastupnički dom donio je, većinom glasova, sljedeći
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela
na temelju zakonske ovlasti nakon 15. rujna 1997. godine.
Sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, Zastupnički dom
donio je, većinom glasova, sljedeći
ZAKLJUČAK
Hrvatska uprava za ceste do isteka 1997., a najkasnije u prvom tromjesečju
sljedeće godine prihode ubrane po osnovi uporabe županijskih cesta vratiti će pripadajućim
županijama.

13.

IZBORI, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dostavio je Prijedlog odluke,
koju su zastupnici primili na sjednici.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANA ODBORA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA ZASTUPNIČKOG
DOMA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Zastupnički dom donio je, većinom glasova /2"suzdržana"/, sukladno
prijedlogu Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, Odluku o izboru Josipa Jakovčića
za člana Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Zastupničkog doma Sabora Republike
Hrvatske.

Sjednica je završila 21. studenoga u 15,50 sati.
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