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Izvadak članaka iz Poslovnika Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 

154/11, 121/12, 7/13) koji se odnose na postupak procjene učinaka propisa:  

 

III. NAČIN RADA I ODLUČIVANJA 

1. Priprema materijala 

Članak 28. 

Ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije (u daljnjem tekstu: središnja tijela 

državne uprave) dužni su, kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga ocijene da je 

potrebno, predložiti Vladi donošenje zakona ili drugog propisa odnosno odgovarajućeg akta 

ili poduzimanje odgovarajuće mjere. 

Uredi državne uprave u županijama i upravna tijela Grada Zagreba, u okviru praćenja stanja u 

upravnim područjima za koja su ustrojeni, mogu kad ocijene da je potrebno predložiti 

donošenje zakona ili drugog propisa ili drugog akta, o svom stajalištu obavijestiti Vladu i 

nadležno ministarstvo. 

Vlada zaključkom zadužuje ministarstva i druga središnja tijela državne uprave da u pitanjima 

iz svog djelokruga pripreme prijedloge zakona i drugih propisa te drugih akata, koje Vlada 

predlaže za donošenje Hrvatskome saboru i Predsjedniku Republike ili ih sama donosi, 

odreĎujući osnovna pitanja koja se trebaju tim propisima i aktima urediti i rokove za njihovu 

izradu. 

Vlada može zadužiti svoje radno tijelo, Ured za zakonodavstvo ili drugu svoju stručnu službu 

da pripremi prijedloge zakona i drugih propisa, te drugih akata. 

Članak 29. 

Prijedlozi uredbi i drugih propisa koje donosi Vlada dostavljaju se u obliku pravnih odredbi, a 

prijedlozi drugih akata (strategije, deklaracije, izvješća, rezolucije i sl.) moraju sadržavati 

prikaz svih pitanja potrebnih za raspravu i odlučivanje o njima, kao i prijedlog zaključka ili 

drugog akta čije se donošenje predlaže Vladi. 

Uz prijedloge akata iz stavka 1. ovoga članka, predlagatelj je dužan dostaviti i kratak sažetak 

njihovog sadržaja. 

Nacrti prijedloga zakona i drugih propisa te akata koje Vlada predlaže za donošenje 

Hrvatskome saboru moraju sadržavati sve dijelove propisane Poslovnikom Hrvatskoga 

sabora. 

Uz nacrte prijedloga zakona i drugih propisa, kao i prijedloga drugih akata Vlade moraju biti 

priložena mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih i 

europskih poslova, te drugih središnjih tijela državne uprave u čiji djelokrug ulaze pitanja 

koja se ureĎuju ovim prijedlozima. Isto vrijedi i za izvješća, informacije i slične materijale, 

ako sadrže prijedloge zaključaka kojima se odreĎuju obveze tijelima državne uprave ili 

stvaraju financijske obveze. 



2 

 

Središnja tijela državne uprave dužna su, u pravilu, u pripremi prijedloga i mišljenja za Vladu 

uputiti ih na mišljenje strukovnim udruženjima i udrugama u čiji djelokrug spadaju pitanja 

koja su predmet tih prijedloga i mišljenja. 

Predlagatelj materijala iz stavka 4. ovoga članka dužan je Vladi dostaviti materijal usklaĎen 

sa svim pribavljenim primjedbama za koje je ocijenio da ih može prihvatiti. Uz osnovni 

materijal dužan je pribaviti mišljenja Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva financija i 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova, te drugih središnjih tijela državne uprave u čiji 

djelokrug ulaze pitanja koja se ureĎuju tim materijalima. Uz to, dužan je, za primjedbe koje 

nije prihvatio, dostaviti pisano očitovanje o razlozima za to. 

Prijedloge, odnosno mišljenja, koja središnja tijela državne uprave dostavljaju Vladi, 

potpisuje ministar ili zamjenik ministra, predstojnik državnog ureda ili njegov zamjenik 

odnosno ravnatelj državne upravne organizacije ili njegov zamjenik. 

Uz sve materijale koji se dostavljaju Vladi obvezno se dostavlja i elektronski zapis materijala. 

Svaki akt i drugi materijal odreĎenog stupnja tajnosti mora imati oznaku tajnosti, sukladno 

propisima o zaštiti tajnosti podataka. 

Uz materijale koji sadrže tekstove meĎunarodnih ugovora, ako niti jedan od jezika izvornika 

nije hrvatski jezik, meĎunarodni ugovor se dostavlja na jednom od jezika izvornika i u 

prijevodu na hrvatski jezik. 

Članak 30. 

Uz prijedloge uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, 

strategija, politika i sl.) koje donosi Vlada, te uz nacrte prijedloga zakona i akata planiranja 

koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru, središnja tijela državne uprave i 

stručne službe Vlade dužni su priložiti Iskaz o procjeni fiskalnog učinka odnosno Iskaz o 

procjeni učinaka propisa kada postoji obaveza prema posebnim propisima iz područja 

procjene učinaka propisa. 

Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa središnja tijela državne uprave, stručne službe 

Vlade i druga tijela obavezno dostavljaju Uredu za zakonodavstvo kao nadležnom tijelu za 

koordinaciju sustava procjene učinaka propisa na mišljenje radi davanja suglasnost zajedno sa 

nacrtom prijedloga zakona odnosno prijedlogom drugoga propisa. 

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka središnja tijela državne uprave, stručne službe Vlade i druga 

tijela obavezno dostavljaju na mišljenje Ministarstvu financija, prije podnošenja prijedloga iz 

stavka 1. ovoga članka Vladi. Vlada posebnom odlukom propisuje obrazac standardne 

metodologije na kojem se podnosi ovaj Iskaz. 

Članak 31. 

Središnja tijela državne uprave koja izraĎuju prijedloge propisa i akata planiranja dužna su 

Vladi dostaviti iskaze iz članaka 30. i 57. ovoga Poslovnika, usklaĎene s mišljenjem 

nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka propisa i nadležnih središnjih tijela 

državne uprave, iz članaka 30. i 57. ovoga Poslovnika, za koje ocijene da ih mogu prihvatiti. 
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U slučaju neslaganja u pogledu bilo kojega dijela Iskaza izmeĎu središnjeg tijela državne 

uprave koje izraĎuje prijedlog i nadležnog tijela za koordinaciju sustava procjene učinka 

propisa ili nadležnoga središnjega tijela državne uprave, središnje tijelo državne uprave koje 

izraĎuje prijedlog prilaže uz iskaz očitovanje u kojem navodi područja neslaganja te razloge 

neslaganja. 

Vlada odnosno njezina stalna radna tijela ne razmatraju prijedloge propisa i akata poslovanja 

iz članaka 30. i 57. ovoga Poslovnika uz koje nisu priloženi potrebni iskazi. 

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Vlada, odnosno stalno radno tijelo Vlade, može na 

prijedlog predsjednika Vlade, bez priloženih iskaza, odnosno potrebnih iskaza, razmatrati 

pojedine prijedloge za koje ocijeni da su od takove važnosti i hitnosti da se njihovo 

razmatranje ne smije odlagati. 

Razlozi za hitnost iz stavka 4. ovoga članka moraju biti pisano obrazloženi od strane 

predlagatelja. 

Članak 32. 

Po prijemu materijala koji se dostavljaju Vladi radi njihovog raspravljanja ili donošenja na 

sjednici Vlade, glavni tajnik Vlade ocjenjuje da li se radi o materijalima koji prethodno 

trebaju biti raspravljeni na sjednicama Odbora odnosno koordinacija, i da li su, kada se radi o 

materijalima koje dostavljaju središnja tijela državne uprave, te stručne službe Vlade, 

sačinjeni sukladno odredbama članaka 29., 30. i 57. ovoga Poslovnika. 

Ako glavni tajnik Vlade ocijeni da su prijedlozi zakona i drugih propisa ili drugih akata 

sačinjeni sukladno odredbama članaka 29., 30. i 57. ovoga Poslovnika ili imaju manje 

nedostatke koji ne sprječavaju raspravu o njima, dostavit će ih tajnicima Odbora odnosno 

koordinacija radi uvrštenja u dnevni red sjednice stručne radne skupine iz članka 10. ovoga 

Poslovnika i sjednice Odbora odnosno koordinacije. 

U slučajevima kada glavni tajnik Vlade ocijeni da prijedlozi zakona i drugih propisa ili drugih 

akata nisu sačinjeni sukladno odredbama članaka 29., 30. i 57. ovoga Poslovnika, vratit će ih 

predlagatelju radi dorade s odgovarajućom uputom. 

Materijali koji su pripremljeni i dostavljeni za raspravu u skladu s odredbama članaka 29., 30. 

i 57. ovoga Poslovnika uvrštavaju se u dnevni red prve sjednice stručne radne skupine iz 

članka 10. ovoga Poslovnika, odnosno prve sjednice Odbora odnosno koordinacije, ako 

drugačije ne odluči predsjednik Odbora odnosno koordinacije. 

Glavni tajnik Vlade pozvat će nadležna tijela državne uprave da pripreme odgovor na 

zastupničko pitanje, vodeći računa o roku davanja odgovora prema odredbama Poslovnika 

Hrvatskoga sabora. 

 


