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Zagreb. 4. O'avnja 2019.
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VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Vlahe Orepića. zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorile na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
J42. .stavka I. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 danu od danu kada je pitanje 
dostavljeno.
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PREDSJEDNIKU HRVATSK0(;A SABORA

Predmet: Zastupničko [»itanje

Poštovani g. Jandroković,

molim Vas da u skladu sa člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora 
proslijedite moje zastupničko pitanje predsjedniku Vlade RH g. Andreju Plenkoviću, koje se 
nalazi u privitku ovog dopisa.

S poštovanjem.

saborski zastupnik: 
Vlaho.^|epić''/
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HKVATSKI SABOR 

VLAHO OREPIĆ, ZASTUPNIK

PREDSJEDNIKU HRVArSKOG SABORA

PREDMET: Zastupničko pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske g. Andreju 
Pienković,

-dostavlja se,

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine br. 81/13, 113/16. 
69/17, 27/18) Predsjedniku Vlade RI1 upućuje se slijedeće zastupničko pitanje;

Poštovani,

Odlukom o postupku davanja iskaza o procjeni fiskalnog učinka koju je Vlada RH donijela 
05. .studenog 2015. godina, a koja je i nadalje u primjeni propisano je da je predlagatelj 
Zakona dužan izraditi Iskaz o procjeni fiskalnog učinka prilikom izrade prijedloga uredbi, 
drugih propisa i akata planiranja kao i nacrta prijedloga zakona i akata koje Vlada predlaže na 
donošenje Hrvatskom saboru.

Slijedom navedenog molim Vas za dostavu podataka za koliko je ukupno zakona od 
početka Vašeg mandata izrađen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka, te koji su to zakoni?

S poštovanjem.

SABORSKI Z/^STUPNIK 

Vlaho brej)ić

U Zagrebu, 01. travnja 2019. godine


