
 

1 
 

TABLICA KOMENTARA I PRIMJEDBI ZAPRIMLJENIH ELEKTRONSKIM PUTEM I PUTEM POŠTE NA  

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREDMETIMA OPĆE UPORABE  

 

Naziv tijela/osobe koja je 

dostavilo primjedbu/ 

prijedlog 

Primjedba/ prijedlog Obrazloženje primjedbi/ prijedloga koji nisu 

prihvaćeni 

HRVATSKI ZAVOD ZA 

JAVNO ZDRAVSTVO 

Ad 1. 

Članku 3. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predmetima opće uporabe u 

predloženom Članku 2.a iza stavka (3) dodati stavak 

(4) koji glasi: 

„(4) Hrvatski zavod za javno zdravstvo: 

- prati, analizira i izrađuje ekspertna mišljenja za 

potrebe Ministarstva nadležno za zdravstvo iz područja 

predmeta opće uporabe, 

- koordinira suradnju Ministarstva nadležnog za 

zdravstvo i Europskog odbora za zaštitu potrošača iz 

područja kozmetike i predmeta i materijala u 

neposrednom dodiru s hranom, 

- predlaže Ministarstvu nadležnom za zdravstvo 

potrebne izmjene za unapređivanje zakonodavstva, 

- izrađuje smjernice i druge stručne akte na zahtjev 

Ministarstva, 

- obavlja stručne poslove u sustavu obavješćivanja o 

ozbiljnim neželjenim učincima (kozmetovigilancija), 

- daje prijedloge za planove monitoringa na zahtjev 

tijela iz stavka 2. i 3. ovog članka i sudjeluje u provedbi 

istog. “ 

OBRAZLOŽENJE: 

Prethodno naveden prijedlog dopune Zakona izložen je 

članovima Povjerenstva za izradu Zakona o 

predmetima opće uporabe koji se istom nisu protivili, 

Ad 1.  

Ne prihvaća se. 

U zakonskom prijedlogu nije moguće propisati za što je 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadležno tijelo, 

obzirom propisima Ministarstva nisu propisane zadaće 

i aktivnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Isto 

se propisuje Statutom Zavoda, internim ili drugim 

propisima. 

U legislativi Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ne 

navodi se da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

nadležno tijelo. 
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osim voditeljice radne skupine te je prilikom izrade 

formalnog Nacrta izostavljen. S obzirom da je novina 

navođenje nadležnih tijela u Zakonu o predmetima 

opće uporabe, prijedlog nije u suprotnosti s 

dosadašnjom praksom u legislativi jer i Zakon o vodi 

za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 

115/18, 16/20) također navodi kao nadležno tijelo 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo. 

Navedene aktivnosti Hrvatski zavod za javno 

zdravstvo provodi za područje predmeta opće uporabe 

i upravo je spona između Ministarstva nadležnog za 

zdravstvo i Državnog inspektorata. Naime, stručnjaci 

Zavoda kao članovi ekspertnih skupina izrađuju 

mišljenja, daju prijedloge za poboljšanja te predlažu 

monitoringe na EU razini. 

Nastavno na prethodno navedeno napominjemo da bez 

jasno definirane uloge Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona 

o predmetima opće uporabe prethodno navedene 

aktivnosti nisu obvezujuće. 

 

Ad 2. 

Članku 4. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predmetima opće uporabe 

predloženoj izmjeni Članka 3. Zakona o predmetima 

opće uporabe nakon točke 15) dodati točku 16) koja 

glasi: 

,,16) Smjernice i vodiči su dokumenti relevantnih 

europskih tijela i institucija za potrebe proizvođača 

kako bi se osigurala sukladnost predmeta opće uporabe 

s važećim propisima." 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 2.  

Ne prihvaća se. 

Prijedlogom zakona navedeno je da se primjenjuju 

europske smjernice i vodiči koje su usklađene na razini 

EU. 
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Hrvatski zavod za javno zdravstvo kao znanstvena i 

stručna potpora Ministarstvu nadležnom za zdravstvo 

već dulji niz godina upozorava da je trend dragovoljne 

uporabe Smjernica i vodiča posebno u dijelu za koje ne 

postoje jasno definirani kriteriji, a potrebno je dokazati 

sukladnost s postojećom legislativom. Primjer toga su 

publikacije EDQM Metals and alloys used in food 

contact materials and articles, Safe cosmetics for 

young children, Safer tattooing, Guidance on essential 

oils in cosmetic products (izdanje EDQM), te HZJZ 

Smjernice za proizvođače predmeta široke potrošnje 

(https://www.hziz.hr/sluzba-zdravstvena-

ekologiia/smiernice-za-proizvodace-predmeta- siroke-

potrosnje/ Izdanje HZJZ, 1.veljače 2019). U tom dijelu 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo daje punu potporu 

te bi se navedeni dokumenti objavili na web stranicama 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz već 

objavljenje Smjernice za proizvođače predmeta široke 

potrošnje, a sve u skladu s djelatnošću Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo. 

 

Ad 3. 

Članku 23. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i 

dopunama Zakona o predmetima opće u predloženoj 

izmjeni Članka 26. umjesto postojećeg teksta u točki 

(2) predlažemo sljedeće: 

"2) Fizikalno-kemijska ispitivanja te mikrobiološka i 

kemijska čistoća kozmetičkih proizvoda treba biti u 

skladu sa Smjernicama odnosno priznatim postupcima 

i normama." 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3.  

Ne prihvaća se. 

Prijedlogom zakona navedeno je da se primjenjuju 

europske smjernice i vodiči koje su usklađene na razini 

EU. 
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Slobodni smo upozoriti, da samo navođenje 

mikrobioloških parametrima i referiranje na segment 

Smjernica nije dostatan budući da je cijeli niz zahtjeva 

koji uključuju sirovine, ambalažu, stabilitet itd. 

Dodatno, Smjernice koje su predložene u izmjenama 

Zakona a koji se odnosi na kriterij mikrobiološke 

čistoće se referira na normu EN ISO 17516:2014. 

 


