
- 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 Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, sa sjednice održane 9. lipnja 2015. 
godine na Konačni prijedlog zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu 
i prostornom uređenju i to na: članak 2., članak 12. i članak 71., te na članak 66. u izmijenjenom 
obliku tako da glasi: 

,,U članku 66. stavcima 3. i 4. u zagradi riječi: „IV. stupanj, SSS" zamjenjuju se riječima: 
„razina 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"." 

Klasa: 
Ur.broj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



O b r a z l o ž e n j e 

Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora u svom Izvješću o Prijedlogu zakona o 
komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s Konačnim 
prijedlogom zakona, P.Z. br. 844, klase: 022-03/15-01/65, ur.broj: 6521-2-15, od 9. lipnja 2015. 
godine, podnio je amandmane na članak 2., članak 12., članak 66. i članak 71. toga Zakona. 

Obzirom da se amandmanima na članak 2., članak 12. i članak 71. toga Zakona 
nomotehnički dorađuje izričaj, isti se prihvaćaju, dok se amandman na članak 66. prihvaća u 
izmijenjenom obliku tako da glasi: ,,U članku 66. stavcima 3. i 4. u zagradi riječi: „IV. stupanj, 
SSS" zamjenjuju se riječima: „razina 4.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira"." 
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HRVATSKI SABOR 
Odbor za zakonodavstvo 
Klasa: 022-03/15-01/66 
Urbroj: 6521-2-15-
Zagreb, 9. lipnja 2015. 

PREDSJEDNIKU 
HRVATSKOGA SABORA 

Predmet: Izvješće o Prijedlogu zakona o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, s Konačnim 
prijedlogom zakona, P. Z. br. 844 

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 1J.9. sjednici 
održanoj 9. lipnja 2015., raspravljao je o Prijedlogu zakona o komori 
arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom ti-feđenju, s 
Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 844, koji je predsjedniku Hrvatskoga 
sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. svibnja 2015. 

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga 
Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Za1j*bn*'donese po 
hitnom postupku. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće 

AMANDMANE 

I. Na članak 2. 

U članku 2. stavku 3. iza riječi: "odgovorno" stavlja se točka, a 
preostali tekst briše se. 

Obrazloženje: 

Osobe navedene u stavku 2. se obvezno udružuju u Komore i to 
radi njihova "zastupanja i usklađivanja zajedničkih interesa zaštite javnog 
interesa i zaštite interesa trećih osoba" te nisu osobe koje "realiziraju temeljne 
društvene vrijednosti i posebni interes Republike Hrvatske". Prema tomu 
izostavlja se dio teksta neprimjeren normativnom dijelu ovoga Zakona. 



( Ili Na članak 12. 

U članku 12. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 4. 
koji glasi: 

"- Pravilnik o uvijetima i postupku za privremeno ili povremeno 
pružanje usluga te za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija". 

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 6. i 7. 

Obrazloženje: 

Nedvojbeno je da pitanje uvjeta za privremeno ili povremeno 
pružanje usluga treba riješiti općim aktom Komore ali i pitanja za priznavanje 
inozemnih stručnih kvalifikacija, te se ta određenja svrstavaju među akte koje 
donosi skupština Komore. 

III. Na članak 66. 

U članku 66. stavku 3. i 4. u zagradi riječi: "IV. stupanj" zamjenjuju 
se riječima: "razina 4.2". 

Obrazloženje: 

Dorađuje se izričaj glede točnog naziva po programu za tehničara 
odgovarajuće struke. 

IVi Na članak 71. 

Članak 71. briše se. 

Obrazloženje: 

Amandmanom na članak 110. Konačnog prijedloga zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (P.Z.E. br. 845) uređen 
je prestanak važenja navedenog zakona te je odredba članka 71. suvišna budući 
da taj i ovaj Zakon stupaju istodobno na snagu. 
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/ 4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio 
I Ingrid Antičević Marinović, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO 

Ingrid Antičević Marinović 
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