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Zastupnik u Hrvatskome saboru, Ivan Vilibor Sinčić, postavio je, sukladno s 

člankom 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 113/16, 69/17 i 

29/18), zastupničko pitanje u vezi sa Zakonom o dimnjačarstvu. 

 

 

Na navedeno zastupničko pitanje Vlada Republike Hrvatske, daje sljedeći 

odgovor: 

 

Dimnjačarska djelatnost, sukladno odredbama Zakona o komunalnom 

gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - 

pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 

153/13, 147/14 i 36/15), predstavlja komunalnu djelatnost.  

 

U postupku donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, nakon 

rasprave u Hrvatskome saboru između dva čitanja, zaključeno je da se dimnjačarska djelatnost 

zadrži u zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo. 

 

S obzirom da je područje dimnjačarske djelatnosti, uz važeći Zakon o 

komunalnom gospodarstvu, uređeno i nizom drugih propisa, Vlada Republike Hrvatske 

svjesna je da je to područje potrebno sustavno urediti i obuhvatiti jednim propisom, kako bi se 

osigurala dosljedna primjena istog u njegovoj cjelini.  

 

Stoga je u planu poduzimanje svih potrebnih analiza i postupaka kojima će se 

osigurati uvjeti za izradu takvog propisa, kojim će se konačno jedinstveno regulirati područje 

dimnjačarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. 
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Eventualno potrebna dodatna obrazloženja u vezi s pitanjem zastupnika, dat će 

Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i 

prostornoga uređenja.  

 

 

 

 

                  PREDSJEDNIK 

 

 

            mr. sc. Andrej Plenković 
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Zagreb, 16. svibnja 2018.

VLADI REPUBLIKE HR VA TSKE

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Ivana Vilibora Sinčića, zastupnika u 
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka 
142. stavka 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje 
dostavljeno.

,4^ EĐJPEDNIK 

Jan^rpkovič

///

V>i e . , y



REPUBLIKA HRVATSKA 
• HRVATSKI SABOR

ZAGREB, Trg Sv. Marka 6
65

1 6 -05- 2018Primljeno;
(yiHka______y_____ ^rg |edHRVATSKI SABOR

VriiPnlUrudžbeni brojzastupnik Ivan Vilibor Sinčić

U Zagrebu, 14. svibanj 2018.

-PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet: Zastupničko pitanje g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade
Republike Hrvatske

Temeljem članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora (NN 81/13, NN113/16, NN 69/17, 
NN 29/18) upućujem g. Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, 
sljedeće zastupničko pitanje.

Poštovani premijeru,

Sekcija dimnjačara Hrvatske obrtničke komore (HOK-a) se na svojoj sjednici održanoj 14. 
siječnja 2015. posvetila prijedlogu Zakona o dimnjačarstvu, koji se najprije trebao raspraviti u 
stručnim krugovima,, a potom je trebao iz Ministarstva poduzetništva i obrta, nakon rasprave _ 
sa širom radnom skupinom, biti upućen u proceduru donošenja.
Međutim ova inicijativa iz 2015. godine nikad nije realizirana.
Dimnjačarstvo je i dalje regulirano nizom zakona i propisa (1965. - Zakon o dimnjačarskoj 
službi /NN-15/65/, 1968. - Zakon o zaštiti od požara; 1993. - Zakon o zaštiti od požara /NN- 
58/93/, 2010. - Zakon o zaštiti od požara. Zakon o komunalnom gospodarstvu i Zakon o 
koncesijama/NN -92/10/).
Dimnjačarska djelatnost danas nije najbolje riješena ni kroz postojeću zakonsku regulativu, ni 
kroz regulatomu praksu: svaki grad ili općina (ima ih oko 560) donose svoje odluke o 
dimnjačarskoj službi, svoj cjenik, svoje uvjete i rokove - čime postoji ogroman broj različitih 
pravila koja reguliraju ovu djelatnost.

Slijedom gore navdenog, molim Vas odgovor na sljedeće pitanje:

1. Kada se očekuje Zakon o dimnjačarstvu?

Primite lijepi pozdrav uz izraze poštovanja.

Zastupnik

Ivan Vilibor Sinčić


