PRIJEDLOG

Na temelju članka 114. U stava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
85/2010 - pročišćeni tekst) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske
(Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
2012. godine donijela
POSLOVNIK
o dopunama Poslovnika Vlade Republike Hrvatske
Članak 1.
U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 154/2011), u
članku 30. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Ukoliko je, u skladu s posebnim propisom, odnosno Kodeksom savjetovanja
sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata,
provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, prilikom upućivanja u proceduru Vlade,
središnja tijela državne uprave uz nacrte prijedloga zakona, drugih propisa i akata dužna su
priložiti i odgovarajuća izvješća o provedenom savjetovanju. Ova odredba ne primjenjuje se u
slučaju kad je savjetovanje provedeno u skladu s propisima iz područja procjene učinaka
propisa.".
Članak 2.
U članku 51. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"U raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim radnim tijelima, predstavnik
Vlade može prihvatiti amandmane drugih predlagatelja, podnesene na konačni prijedlog
zakona kojeg je predlagatelj Vlada, samo uz prethodnu suglasnost Vlade. Zahtjev za davanje
prethodne suglasnosti Vlade dostavlja se Vladi u pisanom obliku zajedno s tekstom
amandmana čije se prihvaćanje predlaže i razlozima za to.".
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.
Članak 3.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.
Klasa:
Urbroj:
Zagreb,
PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

OBRAZLOŽENJE

Dopunom članka 30. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske ispunjava se
aktivnost 9.1. iz "Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.", usvojenog na sjednici Vlade Republike
Hrvatske, održanoj 5. travnja 2012. godine.
Osnovni cilj navedene aktivnosti, kao i dopune Poslovnika, je daljnje
unaprjeđenje postojeće prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima
donošenja propisa. Ova dopuna Poslovnika propisuje da se prilikom upućivanja u proceduru
Vlade uz nacrt prijedloga zakona, drugih propisa i akata, prilažu i izvješća o provedenom
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, ukoliko su takva savjetovanja bila provedena.
Navedena odredba odnosi se na savjetovanja provedena temeljem posebnih propisa, odnosno
Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih
propisa i akata (Narodne novine, broj 140/2009). Na postupke savjetovanja provedene
temeljem pravnih akata iz područja procjene učinaka propisa, primjenjuju se Zakon o procjeni
učinaka propisa (Narodne novine, broj 90/2011), U redba o provedbi postupka procjene
učinaka propisa (Narodne novine, broj 66/2012) i odgovarajuće odredbe Poslovnika Vlade
Republike Hrvatske.
Pitanje izjašnjavanja o amandmanima drugih predlagatelja podnesenima na
zakonske prijedloge kojih je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, do sada nije bilo izričito
riješeno Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske. U praksi, o takvim amandmanima u ime
Vlade Republike Hrvatske izjašnjavao se nadležni ministar, odnosno drugi ovlašteni
predstavnik Vlade u Hrvatskome saboru, poštujući konačnim prijedlogom zakona zadane
okvire i koncepciju za koju se opredijelila Vlada Republike Hrvatske. U slučajevima kad je
ovlašteni ministar, odnosno drugi predstavnik Vlade u Hrvatskome saboru, smatrao da bi bilo
uputno prihvatiti i amandman drugih predlagatelja koji prelazi okvire zadane konačnim
prijedlogom zakona, zatražio bi konzultacije s predsjednikom Vlade ili U žim kabinetom, a
ponekad i posebnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
Dopunom članka 51. Poslovnika, takva praksa će se promijeniti, te će
ovlaštenom predstavniku Vlade, ubuduće, za prihvaćanje bilo kojeg amandmana drugih
predlagatelja podnesenog na konačni prijedlog zakona kojeg je predlagatelj Vlada, biti
potrebna prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Ovo iz razloga što se prihvaćanjem
amandmana mijenja konačni prijedlog zakona koji je utvrđen na sjednici Vlade Republike
Hrvatske. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Vladi će se dostavljati u pisanom obliku,
zajedno s tekstom amandmana čije se prihvaćanje predlaže i odgovarajućim obrazloženjem.
Prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske nije potrebna u slučaju kada se
odbijaju amandmani drugih predlagatelja, iz razloga što se time ne utječe na tekst konačnog
prijedloga zakona kojeg je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske.

