
Prijedlog

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

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 
prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora sa sjednice održane 14. 
ožujka 2016. godine, na Konačni prijedlog zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnih 
ustanova.

Klasa:
Urbroj,

Zagreb,

PREDSJEDNIK

Tihomir Orešković
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OBRAZLOŽE NJ E

Prihvaća se amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 2., na način da se u članku 2. u 
stavcima 1. i 5. iza riječi: "9.a stavka 1." dodaju riječi: "dodanog člankom 1." i u stavku 1. 
broj: "9.a" zamjenjuje se brojem: "1", u cilju pravne i nomotehničke dorade izričaja teksta.
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hrvatski sabor
Odbor za zakonodavstvo
Klasa; 022-03/16-01/20 
Urbroj; 6521-2-16- 
Zagreb, 14. ožujka 2016,

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Izvješće o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o sanaciji javnik ustanova, s
Konaćnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 19

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 4. sjednici održanoj 14. ožujka 
2016., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopnni Zakona o sanaciji javnih ustanova, $ 
Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 19, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora 
podnijela Vlada Republike Hrvatslu:, aktom od 10. ožujka 2016.

2. Odbor za Kikonodavstvo većinom glasova sa 6 glasova ,9za“ i 2 glasa ,,protiv“ 
podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon 
donese po hitnom postupku kao ni da stupi na snagu prvi dan od dana objave u „Narođnira 
novinama^.

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor predlaže slijedeći

AMANDMAN

I. Na članak 2.

U Članku 2. u stavku 1. i 5, iza riječi ,,9.a stavka 1.“ dodaju se riječi:dodanog 
člankom l.“ i u stavku 1. broj ,,9.a“ zamjepjuje se brojem;

Obrazloženje:

Pravno i nomotehnički se dorađuje izričaj tj. pozivanje na određene odredbe članaka s 
obzirom da ovaj prijedlog Zakona ima samo 3 članka.

4. Pored utvrđenog amandmana u raspravi je istaknuta i primjedba kako je potrebno 
regulirati tj^Šavanje eventualno neispunjenih obveza radi kojih je došlo do san^ije 
zdravstvenih ustanova kao i obveza koje su nastale u samom postupku provođenja sanacije s 
obzirom daje svrha predloženih dopuna brža financijska stabilizacija zdravstvenog sustava,
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5. Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Dražena 
Bošnj ako vica, predsjednika Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNIK
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Dražen Bo^jaković
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