
 
 
 
 
 
 
Town Sight j.d.o.o. 
 
Jandrićeva 74, 10000 Zagreb 
www.seminari.townsight.com 
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Program radionice 

 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu – 
primjena, obveze i rokovi usklađenja JLS-a 

 

 
Zagreb, 07. rujna 2018. u 9:30 sati 

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49, Zagreb 
 

 
Voditeljica radionice : Davorka Foretić, dipl. iur.,  
 
Predavači: Josip Bienenfeld, dipl .iur., načelnik Sektora za pravne poslove u Ministarstvu 

graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske 
dr.sc. Desanka Sarvan, dipl.iur., viša savjetnica za pravna pitanja Istarske županije

  
 

 

09.00 – 09.30 Prijam sudionika 

09.30 – 11.15 

Novi Zakon o komunalnom gospodarstvu 

 

• primjena, obveze i rokovi za donošenje odluka predstavničkog tijela 
JLS-a 

• odluka i rješenje o komunalnom doprinosu 
• odluka i rješenje o komunalnoj naknadi 
• programi izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture 

 

Prava i obveze JLS-a iz ZID Zakona o najmu stanova 

11.15 – 11.30 Stanka 



 
 
11.30 – 13.00 

 
Ovlasti komunalnog redara prema Novom Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu  
 

• Ovlasti komunalnog redara prema posebnim propisima 

• Ovlasti komunalnog redara prema Novom Zakona o komunalnom 
gospodarstvu 
o prekršajni nalog 
o obvezni prekršajni nalog 
o optužni prijedlog  
o primjeri akata 

• Komunalna infrastruktura i upis u ZK 
o definicija komunalne infrastrukture 
o isprave i postupak za upis u ZK 

 

13.00 – 13.15 Stanka 

13.15 – 14.30 

 
Trgovačko društvo, javna ustanova, vlastiti pogon, koncesija i 
ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti – novine 
 

• definicija komunalnih djelatnosti, 
• odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 
• obveze isporučitelja komunalnih usluga 

• opći uvjeti poslovanja 
 

Primjeri akata i rješenja 
 

14.30-16.00 

 

Rasprava i odgovori na pitanja 

 

 
 
Naknada za radionicu iznosi 700,00 kn po sudioniku. 
 
Pogodnost za sudionike iz iste tvrtke: 
Prijavljeni sudionici iz iste tvrtke imaju pravo na popust od 10% po sudioniku, te plaćaju kotizaciju u iznosu od 630,00 po 
sudioniku 
 
Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Town Sight j.d.o.o. broj HR41 2330 0031 1540 9371 3 
poziv na broj: iskazan na prijavnici, najkasnije tri dana prije održavanja radionice. 
 
Naknada uključuje: 
sudjelovanje na radionici, radni materijal i napitak za vrijeme prve stanke. 
 
Dodatne informacije: 
tel: 01/4646-541 
mob: 095/8017-840 
mail: seminari@townsight.com 
web: www.seminari.townsight.com 
 


