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Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

_______________ godine donijela  

 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

 

 

  Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 

prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora sa sjednice održane 8. 

lipnja 2016. godine, na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

obveznom zdravstvenom osiguranju. 

 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj, 

 

Zagreb,  

 

 

   

 

 PREDSJEDNIK 

 

   

 Tihomir Orešković 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

Prihvaća se amandman na članak 7., na način da se u članku 7. kojim se mijenja članak 35. u 

stavku 2. riječi: "Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju" zamjene riječima: 

"zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje", u cilju pravne i nomotehničke 

dorade izričaja teksta. 
 

Prihvaća se amandman na članak 15., na način da se u članku 15. briše stavak 2., a u stavku 3. 

ispred riječi: "stavku 3." dodaje se riječ: "dosadašnjem", u cilju pravne i nomotehničke dorade 

izričaja teksta. 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za zakonodavstvo
Klasa: 022-03/16-01/66 
Urbroj: 6321-2-16*
Zagreb, 8. lipnja 2016.

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA

Predmet: IzvjeSće 0 Prijedlogu zakona o izmjenama i dopnnama Zakona o 
obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, P, 
Z. br. 74

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 12. sjednici održanoj 8. lipnja 
2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom 
zdravstvenom osiguranju, $ Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 74, koji je 
predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. svibnja 
2016.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova ,,za“ i 2 glasa 
„suzdržana") podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se 
ovaj Zakon donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave 
u „Narodnim novinama”.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor predlaže slijedeće

AMANDMANE

I. Na članak 7.

U članku 7. kojim se mijenja članak 3S. u stavku 2. riječi: “Zakonu o dobrovoljnom 
zdravstvenom osiguranju” zamjenjuju se riječima: “zakonu kojim se uređuje dobrovoljno 
zdravstveno osiguranje".

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj na način da se odredi općenito pozivanje na zakon 
koji uređuje određenu materiju a ne na puni naziv tog zakona jer navođenjem punog naziva 
zakona potrebno je navesti i sve brojeve ,J^arodnih novina" u kojima su objavljenje izmjene 
ili dopune tog zakona.
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II. Na članak 15,

U Članku 15. stavak 2. briše se.

U stavku 3. ispred riječi;“stavku 3.“ dodaje se riječ:“dosadašnjem".

Obrazloženje:

Nomotehnički se dorađuje izričaj.

4. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena 
Bošnjakovića, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Dražen Bo^jaković
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