
- PRIJEDLOG 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj 150/2011 I 119/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2015. 
godine donijela 

ZAKLJUČAK 

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
amandmana: 

1. Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, sa sjednice održane 9. lipnja 2015. godine 
na Konačni prijedlog zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 
i to na: članak 6., članak 32., članak 40., članak 105. i članak 110., te na članke 28. i 
108. u izmijenjenom obliku tako da glasi: 

,,U članku 28. stavku 2. i u članku 108. stavku 3. u zagradi riječi: „IV. stupanj, SSS" 
zamjenjuju se riječima: „razina 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"." 

2. Igora Kolmana, saborskog zastupnika HNS-a, upućenog predsjedniku Hrvatskoga 
sabora od 18. lipnja 2015. godine na članak 19. Konačnog prijedloga zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. 
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PREDSJEDNIKU 
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1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 119. sjednici 
održanoj 9. lipnja 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o poslovima i 
djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, s Konačnim prijedlogom 
zakona, P. Z. E. br. 845, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada 
Republike Hrvatske, aktom od 28. svibnja 2015. 

2. Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o 
usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi 
da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih 
izvora prava Europske unije. 

3. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga 
Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po 
hitnom postupku. 

4. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće 

AMANDMANE 

^iTka članak 6. 

,J 
U članku 6. riječi: "za osobe u muškom rodu" zamjenjuju se 

riječima: "u rodnom značenju". 
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Zagreb, 18.06.2015. 
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA 

Predmet: Amandman na Konačni prijedlog Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje, hitni postupak, prvo i drugo čitanje 
P.Z.E. br. 845 

Temeljem članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora, zastupnik Igor Kolman na Konačni 
prijedlog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje podnosi 
sljedeći: 

A M A N D M A N 

U članku 19. briše se riječ: „drugoj" te se članak mijenja i glasi: 

„Ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili 
stručnog-nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili 
pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.". 

Obrazloženje: 

Radi se o tehničkoj ispravci greške nastaloj pri pisanju zakona. 

Saborski zastupnik HNS - a 

Igor Kolman 
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