


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Klasa:
Urbroj:

Z,agreb.'

022-03^4-01t44
5030r-o4lr2-r4-2

19. oLtlka2}l4.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Predmet: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o predmetima opie uporabe, s

Konadnim prijedlogom zakona

Na temelju dlanka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010

- prodiSieni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i dlanaka 172.i204.
Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, broj 8112013), Vlada Republike Flrvatske
podnosi Prijedlo g zakona o izmjenama Zakona o predmetima op6e uporabe, s Konadnim
prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji ie u njezino ime sudjelovati u radu llrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila prof. dr. sc. Rajka Ostojida, dr. med., ministra
zdravlja" prim. mr. sc. Marijana Cesarika, dr. med., zamjenika ministra zdravlja, te Iw
Afriia, pomoinika ministra zdravlja.
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  

ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE  

 

 

 

 

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

 

Ustavna osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. 

podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 85/2010 - pročišćeni tekst i 

5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

 

 

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU 

PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM 

ZAKONA PROISTEĆI 

 

Zakon o predmetima opće uporabe (Narodne novine, broj 39/2013) donesen je radi 

usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u području predmeta opće uporabe s pravnom 

stečevinom Europske unije kojim se i utvrđuje okvir za provedbu pojedinih odredbi akata 

Europske unije.  

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 

drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 148/2013) prestao je s radom 

Državni inspektorat te su njegovi poslovi preuzeti od strane Ministarstva financija, 

Ministarstva gospodarstva, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva 

poljoprivrede i Ministarstva turizma u okviru djelokruga rada.  

 

Sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, ako bi nadležni inspektori prilikom 

obavljanja nadzora nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe pronašli 

zdravstveno neispravne, odnosno nesukladne predmete za koje se pretpostavlja da bi se mogli 

nalaziti na tržištu Republike Hrvatske, obvezni su o tome odmah obavijestiti ministarstvo 

nadležno za zdravlje, koje bi o tome odmah obavijestilo Državni inspektorat, odnosno 

Europsku komisiju. Također, sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe, iznimno 

inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona kojima se uređuju obavijest o proizvodu i 

kakvoća predmeta opće uporabe u maloprodaji, obavljaju gospodarski inspektori Državnog 

inspektorata. 

 

Budući da se o navedenim poslovima izvješćuje Ministarstvo gospodarstva, a ne više 

Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona o predmetima opće uporabe 

sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i 

drugih središnjih tijela državne uprave. 

 

 

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Provođenje ovoga zakona neće imati financijskih učinaka na državni proračun 

Republike Hrvatske.  
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IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Zbog potrebe usklađivanja s novim odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu 

ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011, 

22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013), sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora 

(Narodne novine, broj 81/2013) predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku. 

 

S obzirom na ukidanje Državnog inspektorata od 1. siječnja 2014. godine, a u cilju 

izbjegavanja pojave pravnih praznina, postoji osobito opravdani razlog za donošenje ovoga 

zakona po hitnom postupku. Iz istoga razloga predlaže se stupanje na snagu ovoga zakona 

prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 



4 

 

 

 

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  

ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE 
 

 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o predmetima opće uporabe (Narodne novine, broj 39/2013), u članku 39. 

riječi: "Državni inspektorat" zamjenjuju se riječima: "ministarstvo nadležno za gospodarstvo". 

 

Članak 2. 

 

U članku 41. stavak 2. briše se.  

 

Članak 3. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

 

 

 

Uz članke 1. i 2. 

 

Nadležnost Državnog inspektorata ovim je odredbama brisana, s obzirom da je isti prestao s 

radom 1. siječnja 2014. godine.  

 

Uz članak 3. 

 

Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona. 
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU 

 

 

 

 

Članak 39. 

 

Ako nadležni inspektori iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona prilikom obavljanja nadzora 

nad proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe pronađu zdravstveno 

neispravne, odnosno nesukladne predmete za koje se pretpostavlja da bi se mogli nalaziti na 

tržištu Republike Hrvatske, obvezni su o tome odmah obavijestiti ministarstvo nadležno za 

zdravlje koje o tome odmah obavještava Državni inspektorat, odnosno Europsku komisiju. 

 

Članak 41. 

 

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona u obavljanju nadzora nad 

proizvodnjom i stavljanjem na tržište predmeta opće uporabe obavljaju nadležni sanitarni 

inspektori i sanitarni inspektori koji obavljaju inspekcijske poslove na graničnom prijelazu. 

 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona 

kojima se uređuju obavijest o proizvodu i kakvoća predmeta opće uporabe u maloprodaji 

obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata. 
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Prilog: 

 

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 
 



IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA  

ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Ministarstvo zdravlja je obavijest o upućivanju Nacrta prijedloga zakona o izmjenama 

Zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona uputilo 

zainteresiranoj javnosti putem priopćenja koje je dana 31. prosinca 2013. godine 

postavljeno na službene internetske stranice Ministarstva zdravlja. 

 

Obavijest je sadržavala sljedeće podatke: 

 

1. Tekst Nacrta prijedloga zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, s 

Nacrtom konačnog prijedloga zakona  

2. Podatak o adresi elektroničke pošte na koju se mogu dostaviti primjedbe i prijedlozi 

uz Nacrt prijedloga predmetnog zakona navesti e-adresu: valentina.zoretic-

rubes@miz.hr i/ili valentina.gmo@miz.hr 

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom 

konačnog prijedloga zakona objavljen je na web stranicama Ministarstva zdravlja (15) 

dana. 

4. Dana 15. siječnja 2014. godine u Ministarstvu zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb u sobi 

br. 304, u vremenu od 13:00 do 15 :00 sati održat će se javna rasprava.  

 

JAVNA RASPRAVA 

 

Javna rasprava uz predmetni Nacrt prijedloga zakona održana je 15. siječnja 2014. godine 

u vremenu od 13:00 do 15:00 sati u sobi 304, Ministarstva zdravlja, Ksaver 200a, Zagreb. 

 

Na javnu raspravu se nitko nije odazvao.  

 

 
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama 
Zakona o predmetima opće uporabe, s Nacrtom 
konačnog prijedloga zakona 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi 
savjetovanje 

Uprava za sanitarnu inspekciju, Ministarstvo zdravlja 

Svrha dokumenta 
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa 
zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o 
izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe, s 
Nacrtom konačnog prijedloga zakona 

 

Datum dokumenta 16. 12. 2013. 

Verzija dokumenta druga 

Vrsta dokumenta Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o 
predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog 
prijedloga zakona  

 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o 

mailto:valentina.zoretic-rubes@miz.hr
mailto:valentina.zoretic-rubes@miz.hr
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akta predmetima opće uporabe, s Nacrtom konačnog 
prijedloga zakona 

 

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja 
zakona, drugih propisa i akata 
objavljenog na internetskim stranicama 
Vlade 

(navesti ako postoji 

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Ministarstvo zdravlja 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak izrade 
odnosno u rad stručne radne skupine za 
izradu nacrta? 

Ministarstvo zdravlja 

Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući 
način?  

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj 
internetskoj stranici i koliko je vremena 
ostavljeno za savjetovanje? 

Ako nije, zašto? 

Ne Internetska stranice Vlade 

Da  

www.zdravlje.hr 

www.miz.hr 

 

 

Internetska stranica Ministarstva 
zdravlja 

Ne Neke druge internetske stranice  

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
trajalo je u razdoblju od 31. 12. 2013. do 31. 01. 2014.  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na određene 
odredbe nacrta 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 

 

 

 

 

http://www.branitelji.hr/
http://www.miz.hr/
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