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Zastupnik akademik Dubravko Jelčić u pisanom prigovoru, predlaže da se iz 
dnevnog reda izostavi točka:

PRIJEDLOG ZAKONA O OTKLANJANJU POSLJEDICA 
TOTALITARNOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 657, 
čiji su predlagatelji zastupnici: Anto Đapić, dr. Boris Kandare i Vlado Jukić.

Pisani prigovor primili su zastupnici na sjednici.

Zastupnički dom je, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici akademik 
Dubravko Jelčić, podnositelj prigovora, Anto Đapić, u ime predlagatelja, te Jozo Radoš, 
većinom glasova /77"za",2"protiv"/, prihvatio prigovor i Prijedlog zakona o otklanjanju 
posljedica totalitarnog komunističkog režima, nije uvršten u dnevni red.

Zastupnik Božo Kovačević u pisanom prigovoru, predložio je da se iz dnevnog 
reda izostavi točka:

PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU SUDACA USTAVNOG SUDA
REPUBLIKE HRVATSKE, čiji je predlagatelj Županijski dom.

Pisani prigovor primili su zastupnici na sjednici.

Zastupnički dom, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici Božo 
Kovačević, podnositelj prigovora i Vladimir Seks, u ime predlagatelja, većinom glasova 
/19"za",51"protiv7, nije prihvatio prigovor i Prijedlog odluke o izboru sudaca Ustavnog 
suda Republike Hrvatske uvršten je u dnevni red.

Predsjednik je predložio uvrštavanje u dnevni red Prijedloga zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona, Predlagatelji 
zastupnici: Ivica Račan, Slavko Linić i mr. Mato Arlović, hitni postupak, prvo i drugo 
čitanje, P.Z. br. 667.

Zastupnik Vladimir Seks podnio je usmeni prigovor u ime Kluba zastupnika 
HDZ-a, i predložio da se Prijedlog zakona ne uvrsti u dnevni red.

Zastupnički dom je, nakon rasprave u kojoj su sudjelovali zastupnici Vladimir 
Seks, podnositelj prigovora, mr. Mato Arlović, u ime predlagatelja, Željka Antunović, 
Slavko Linić, Snježana Biga Friganović i Ivan Gabelica, većinom glasova 
/51 "za",21 "protiv"/, prihvatio prigovor i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
o radu, s Konačnim prijedlogom zakona, nije uvršten u dnevni red.

Pisani prigovor na predloženi dnevni red podnio je uvaženi zastupnik Srećko 
Bijelić u kome je zatražio da se u dnevni red 43. sjednice uvrste točke:

1. Izvješće Državne revizije o raspolaganju i korištenju sredstava Državnog 
proračuna Republike Hrvatske, Fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, 
Fonda za zdravstveno osiguranje i Zavoda za zapošljavanje za 1998. godinu;
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