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  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

________________ godine donijela 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 

 

  Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za 

prihvaćanje amandmana na Konačni prijedlog zakona o komunalnom gospodarstvu, i to: 

 

- Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora, od 14. lipnja 

2018. godine, na članak 25. stavak 5., članak 44. stavak 1. točku 3., članak 

118., članak 119. i na dodavanje novog članka 119.a 

 

- Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora, od 

27. lipnja 2018. godine, na članak 104. stavak 1. točku 1. u izmijenjenom 

obliku tako da se riječi: "izložen površini" zamjenjuju riječima: "vidljiv s 

površine". 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb, 

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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O b r a z l o ž e n j e 

 

 

 

 Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora u Izvješću o Konačnom 

prijedlogu zakona o komunalnom gospodarstvu, P.Z. br. 264, KLASE: 022-03/17-01/188, 

Urbroj: 6521-14-18-02 od 14. lipnja 2018. godine podnio je amandmane na članke 25., 44., 

118.. 119. i za dodavanje članka 119.a, a Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) 

samoupravu Hrvatskog sabora u Izvješću o Konačnom prijedlogu zakona o komunalnom 

gospodarstvu, P.Z. br. 264, KLASE: 022-03/17-01/188, Urbroj: 6521-24-18-02 od 27. lipnja 

2018. godine podnio je amandman na članak 104. 

 

 Amandmanom na članak 25. se u stavku 5. toga članka riječi: „na kruta goriva“ brišu.  

To stoga jer dimnjačari imaju koncesije koje im omogućuju obavljanje čišćenje i kontrolu 

svih uređaja za loženje pa se uklanja ograničenje da te poslove mogu obavljati samo na 

uređajima za loženje na kruta goriva. 

 

 Amandmanom na članak 44. se u stavku 1. toga članka točka 3. mijenja tako da glasi: 

"3. komunalnog linijskog prijevoza putnika". Ovim se amandmanom odredba članka 44. 

stavka 1. točka 3. predloženog Zakona terminološki usklađuje s odredbom članka 24. stavka 

1. točke 4. toga Zakona. 

 

 Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskog sabora dao je 

amandman na članak 104. kojim se u stavku 1. točki 1. toga članka riječi: "izložen“ 

zamjenjuje riječju: "vidljiv“. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da se u 

članku 104. stavku 1. točki 1. toga članka riječi: „izložen površini“ zamjenjuju riječima: 

„vidljiv s površine". Ovim se amandmanom preciznije određuje u kojim se slučajevima 

donosi odluka o komunalnom redu i što ona sadrži. 

 

 Amandmanom na članak 118. se taj članak mijenja tako da glasi: „Nadzor nad 

provedbom ovoga Zakona provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove 

komunalnog gospodarstva.“. Ovim amandmanom omogućuje se središnjem tijelu državne 

uprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva nadzor nad provedbom toga Zakona, 

te se taj Zakon usklađuje sa Zakonom o općem upravnom postupku. 

 

 Amandmanom na članak 119. taj se članak mijenja tako da glasi: 

„(1) Upravno tijelo i pravna osoba s javnim ovlastima dužni su Ministarstvu u svrhu 

provedbe nadzora omogućiti pristup njegovu službenom prostoru i dostaviti sve zatražene 

podatke, dokumente i izvješća u zatraženom roku. 

(2) Ako upravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima ne postupi po traženju 

Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka, na ispunjenje zatraženog ga se poziva rješenjem.“. 

 

 Ujedno, iza članka 119. dodaje se članak 119.a koji glasi: 

 „(1) Ministarstvo rješenjem naređuje upravnom tijelu i pravnoj osobi s javnim ovlastima 

otklanjanje nezakonitosti ili nepravilnosti koja se utvrdi u provedbi nadzora te rok za njezino 

otklanjanje. 

(2) Nepostupanje po rješenju iz stavka 1. ovoga članka iz neopravdanog razloga je teška 

povreda službene dužnosti čelnika upravnog tijela, odnosno pravne osobe s javnim 

ovlastima.“. 
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 Ovim amandmanima omogućuje se ujednačavanje upravne prakse i postupanja 

jedinica lokalne samouprave u provedbi toga Zakona na području cijele Republike Hrvatske, 

te se propisuju mjere središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove komunalnog 

gospodarstva za osiguranje provedbe toga Zakona. 

 

 S obzirom da se radi o amandmanima nužnim za provedbu ovoga Zakona amandmani 

na članke 25., 44., 118. i 119. se prihvaćaju, a amandman na članak 104. se prihvaća u 

izmijenjenom obliku. 


