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  Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 
68/18., 110/18. i 32/20.), članka 31. Statuta Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik 
Varaždinske županije“ broj 7/13., 26/13., 38/13., 4/18., 42/18., 46/19. i 12/20.) i članka 26. Poslovnika 
Gradskog vijeća Grada Varaždinskih Toplica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 7/13., 
26/13., 4/18. i 83/19.), Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica na sjednici održanoj               2020. 
godine, donosi 

 
 

ODLUKU 
o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova 
 
 

Članak 1 
 

Ovom Odlukom Gradsko vijeće Grada Varaždinskih Toplica daje prethodnu suglasnost na 
Opće uvjete isporuke usluge komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 
Varaždinskih Toplica trgovačkog društva Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 17, OIB: 29732862130. 
 

Članak 2. 
 

Opći uvjeti isporuke usluge komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada 
Varaždinskih Toplica iz članka 1. nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“, a na snagu stupa 
osmog dana od dana objave. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
 Člankom 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18., 110/18. i 
32/20.) propisano je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost, u 
skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i propisima donesenim na temelju istog Zakona te u 
skladu s posebnim propisima, u svrhu obavljanja te djelatnosti donosi opće uvjete isporuke 
komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.  
Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave, a istima se utvrđuju: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge, 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika komunalne usluge i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge. 

 
Istim člankom Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se opći uvjeti objavljuju u 

službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči 
te na stranicama isporučitelja komunalne usluge. 

 
 Člankom 6. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 
77/18.) propisano je da je obavljanje dimnjačarskih poslova uslužna komunalna djelatnost. 
 
 Na svojoj sjednici, Gradsko vijeće donijelo je Odluku o davanju koncesije za obavljanje 
komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova trgovačkom društvu Lukom d.o.o., Ludbreg, Koprivnička 
17, OIB: 29732862130, te je s istim sklopljen Ugovor o koncesiji. Sukladno članku 30. Zakona o 
koncesijama, Lukom d.o.o. uputio je zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti na Opće uvjete 
isporuke usluga obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Varaždinskih Toplica. 
 
 Člankom 24. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14., 110/15. i 14/19.) 
obavljanje dimnjačarskih poslova smatra se javnim uslugama u smislu toga Zakona, te se 
potrošačima mora omogućiti upoznavanje unaprijed sa svim općim uvjetima poslovanje te uvjetima 
korištenja javnih usluga. U skladu s navedenim, Savjet za zaštitu potrošača Grada Varaždinskih 
Toplica razmotrio je prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge obavljanja dimnjačarskih poslova koje je 
podnio Lukom d.o.o. te isti nema primjedbi na prijedlog Općih uvjeta. 
 
 Sukladno odredbama prethodno citiranih specijalnih propisa, a na temelju odredbe članka 35. 
st. 1. toč. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 
60/01., 129/05.,109/07., 36/09, 129/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17.) kojom je 
predstavničko tijelo ovlašteno donositi odluke i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga jedinice 
lokalne samouprave, slijedi kako je donošenje predložene Odluke u nadležnosti Gradskog vijeća 
Varaždinskih Toplica. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću usvajanje predložene Odluke. 
 

 

 

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

 


