


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-01/35
URBROJ: 50301-05/14-22-4

Zagreb, 24. kolovoza 2022.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom 
zakona

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine11, br. 85/10. 
- pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. 
Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine11, br. 81/13., 1 13/16., 69/17., 29/18., 
53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike 
Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom 
zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga 
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra financija dr. sc. Marka Primorca, 
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega 
Butkovića i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana, Stjepana Curaja, Tomislava 
Mihotića, Josipa Bilavera i dr. sc. Alena Gospočića.
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI 

 

I.  USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA 

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. 

podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. – pročišćeni tekst i 

5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske). 

II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM 

TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2018. donijela Strategiju 

za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Vlada Republike 

Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela Nacionalni plan zamjene hrvatske 

kune u kojem je dan pregled svih važnijih aktivnosti koje će sudionici priprema za uvođenje 

eura, iz privatnog i javnog sektora, provoditi u okviru priprema za uvođenje eura. S ciljem 

provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom Vlada Republike Hrvatske 16. rujna 

2021. donijela je Zaključak o  provedbi zakonodavnih aktivnosti povezanih s uvođenjem eura 

kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim je  utvrdila popis zakona i podzakonskih 

propisa koje je potrebno izmijeniti radi pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju 

eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, sukladno Odluci o donošenju Nacionalnog 

plana zamjene hrvatske kune eurom („Narodne novine“, broj 146/20.). Istim Zaključkom 

zadužila je tijela državne uprave da odgovarajuće izmjene relevantnih propisa pravovremeno 

upute u proceduru, a radi donošenja tih propisa u rokovima koji će omogućiti nesmetanu 

prilagodbu uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom, a 

radi usklađivanja važećih propisa sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici 

Hrvatskoj predlažemo izmjene Zakona o željeznici. 

III.  OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA 

Provedba ovoga Zakona ne zahtijeva osiguravanje dodatnih sredstava u državnom 

proračunu Republike Hrvatske. 

IV.  OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM 

POSTUPKU 

Temeljem članka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13., 

113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), 

predlaže se donošenje ovoga Prijedloga zakona po hitnom postupku radi usklađivanja sa 

Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
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KONAČNI PRIJEDLOG 

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o željeznici („Narodne novine“, br. 32/19. i 20/21.), u članku 18. stavku 3. riječi: 

„0,20 kuna“ zamjenjuju se riječima: „0,03 eura“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 80. stavku 1. riječi: „od 50.000,00 do 250.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 

„od 6.630,00 do 33.180,00 eura“. 

 

U stavku 2. riječi: “od 25.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 3.310,00 

do 6.630,00 eura“. 

Članak 3. 

 

U članku 81. stavku 1. riječi: „od 25.000,00 do 100.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 

„od 3.310,00 do 13.270,00 eura“. 

 

U stavku 2. riječi: „od 10.000,00 do 40.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 1.320,00 

do 5.300,00 eura“. 

Članak 4. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu na dan uvođenja eura 

kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Uz članak 1.   

Ovim se člankom  u odredbi članka 18. stavka 3. važećeg Zakona o željeznici iznosi u kunama 

zamjenjuju iznosima u eurima. 

 

Uz članak 2.   
Ovim se člankom  u odredbi članka 80. stavcima 1. i 2. važećeg Zakona o željeznici iznosi u 

kunama zamjenjuju iznosima u eurima. 

 

Uz članak 3. 

Ovim se člankom  u odredbi članka 81. u  stavcima 1. i 2. važećeg Zakona o željeznici iznosi u 

kunama zamjenjuju iznosima u eurima. 

 

Uz članak 4. 

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

 

Članak 18. 

(1) Izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture iz članka 71. stavka 1. ovoga 

Zakona su: 

 

1. sredstva ostvarena naknadom po litri naplaćene trošarine na energente 

2. sredstva državnog proračuna za održavanje željezničke infrastrukture 

3. sredstva državnog proračuna za financiranje i sufinanciranje građenja, modernizacije i 

obnove željezničke infrastrukture i ostalih investicijskih projekata željezničke infrastrukture 

4. sredstva iz fondova Europske unije za sufinanciranje investicijskih projekata željezničke 

infrastrukture 

5. sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 

6. sredstva od ulaganja domaćih i stranih pravnih osoba i 

7. sredstva iz drugih izvora, uključujući vlastite prihode upravitelja željezničke infrastrukture. 

 

(2) Sredstva iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka vode se izdvojeno u poslovnim 

knjigama upravitelja infrastrukture. 

 

(3) Naknada iz stavka 1. točke 1. ovoga članka uplaćuje se iz državnog proračuna po litri 

naplaćene trošarine na energente, i to u iznosu od 0,20 kuna na račun upravitelja 

infrastrukture, a najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za 

pojedinu godinu: 

 

1. motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva: 

 

a) olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 51, 2710 11 59 i 

b) bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49 i 

c) motorni benzin za zrakoplove iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31 i 2710 11 70 i 

 

2. plinska ulja iz tarifnih oznaka KN 2710 19 41 do 2710 19 49 koja se koriste kao pogonska 

goriva. 

 

(4) Naknade iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga Zakona uplaćuju se iz državnog proračuna 

najviše do iznosa koji je za tu namjenu osiguran u državnom proračunu za pojedinu godinu. 

 

POGLAVLJE VIII. 

PREKRŠAJNE ODREDBE 

Teži prekršaji 

Članak 80. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 250.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba: 

1. upravitelj infrastrukture ako nije organiziran kao pravna osoba koja je pravno odvojena od 

bilo kojeg željezničkog prijevoznika (članak 10. stavak 4.) 



5 
 

2. upravitelj infrastrukture koji zaposli ili imenuje za člana uprave osobu koja je član uprave 

željezničkog prijevoznika odnosno željeznički prijevoznik koji zaposli ili imenuje kao člana 

uprave osobu koja je član uprave upravitelja infrastrukture (članak 10. stavak 5. točka 1.) 

3. upravitelj infrastrukture koji zaposli ili imenuje kao osobu zaduženu za donošenje odluka o 

osnovnim funkcijama osobu koja je član uprave željezničkog prijevoznika odnosno željeznički 

prijevoznik koji zaposli ili imenuje kao člana uprave osobu zaduženu za donošenje odluka o 

osnovnim funkcijama u upravitelju infrastrukture (članak 10. stavak 5. točka 2.) 

4. upravitelj infrastrukture koji zaposli ili imenuje kao člana nadzornog odbora, ako postoji 

nadzorni odbor, osobu koja je član nadzornog odbora željezničkog prijevoznika odnosno 

željeznički prijevoznik koji zaposli ili imenuje kao člana nadzornog odbora osobu koja je član 

nadzornog odbora upravitelja infrastrukture (članak 10. stavak 5. točka 3.) 

5. koja kao dio vertikalno integriranog trgovačkog društva koje nadzire željezničkog 

prijevoznika i upravitelja infrastrukture zaposli ili imenuje kao člana nadzornog odbora osobu 

koja je član uprave upravitelja infrastrukture odnosno upravitelj infrastrukture koji zaposli ili 

imenuje za člana uprave osobu koje je član nadzornog odbora vertikalno integriranog 

trgovačkog društva koje nadzire željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture (članak 

10. stavak 5. točka 4.) 

6. upravitelj infrastrukture, operator uslužnog objekta odnosno vlasnik kolosijeka ako ne odobri 

uz jednake, nediskriminirajuće i transparentne uvjete pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi, 

kolosijecima koji povezuju morske luke i luke unutarnjih voda i ostale uslužne objekte iz 

Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona ili pristup kolosijecima koje koristi ili bi ih moglo koristiti 

više krajnjih korisnika, a u svrhu pružanja usluga željezničkog prijevoza tereta (članak 22. 

stavci 1. i 2.) 

7. upravitelj infrastrukture, operator uslužnog objekta odnosno vlasnik kolosijeka ako ne odobri 

uz jednake, nediskriminirajuće i transparentne uvjete pravo pristupa željezničkoj infrastrukturi 

ili kolosijecima koji povezuju uslužne objekte iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona, a u svrhu 

pružanja usluga željezničkog prijevoza putnika (članak 22. stavci 3. i 4.) 

8. željeznički prijevoznik ako koristi infrastrukturni kapacitet bez važeće potvrde o sigurnosti 

ili bez sklopljenog ugovora o pristupu s upraviteljem infrastrukture (članak 22. stavak 6.) 

9. upravitelj infrastrukture ako željezničkom prijevozniku bez važeće potvrde o sigurnosti ili 

bez sklopljenog ugovora o pristupu omogući korištenje infrastrukturnog kapaciteta (članak 22. 

stavak 6.) 

10. upravitelj infrastrukture ako ne pruži željezničkim prijevoznicima minimalni pristupni paket 

iz Priloga 2. točke 1. ovoga Zakona na nediskriminirajući način (članak 24. stavak 1.) 

11. operator uslužnog objekta ako ne pruži željezničkim prijevoznicima pristup uslužnim 

objektima iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona na nediskriminirajući način, uključujući pristup 

kolosijekom do uslužnih objekata ili pristup uslugama koje se pružaju u tim objektima (članak 

24. stavak 2.) 

12. koja djeluje na tržištu usluga željezničkog prijevoza i ima vladajući položaj na domaćem 

tržištu usluga željezničkog prijevoza, a izravno ili neizravno nadzire operatora uslužnog objekta 
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iz Priloga 2. točke 2. podtočaka a) do f) ovoga Zakona ako operator uslužnog objekta nije 

organiziran na način da je, u organizacijskom smislu i u pogledu odlučivanja, neovisan o toj 

pravnoj osobi (članak 24. stavak 3.) 

13. operator uslužnog objekta iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona ako bez pisanog obrazloženja 

odbije zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom objektu ili za pružanje usluga u 

tom objektu (članak 24. stavak 10.) 

14. operator uslužnog objekta ako na zahtjev željezničkog prijevoznika ne pruži dodatne usluge 

iz Priloga 2. točke 3. ovoga Zakona na nediskriminirajući način (članak 24. stavak 14.) 

15. operator uslužnog objekta koji pruži prateće usluge iz Priloga 2. točke 4. jednom 

željezničkom prijevozniku, a ne pruži ih i drugim željezničkim prijevoznicima na njihov zahtjev 

na nediskriminirajući način (članak 24. stavak 16.) 

16. operator uslužnog objekta iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona ako ne objavi podatke o 

uvjetima pružanja željezničkih usluga, naknadama i načinu pristupa uslužnom objektu i 

uslugama u skladu s Provedbenom Uredbom (EU) 2017/2177 (članak 25. stavak 1.) 

17. upravitelj infrastrukture ako ne izradi ili ne objavi izvješće o mreži dvanaest mjeseci prije 

stupanja na snagu voznog reda za koje se ono izrađuje (članak 43. stavci 1. i 10.) 

18. upravitelj infrastrukture ako izvješće o mreži ne uključuje obvezan sadržaj propisan u 

Prilogu 3. ovoga Zakona (članak 43. stavak 5.) 

19. upravitelj infrastrukture ako do 31. listopada godine u kojoj se izrađuje izvješće o mreži ne 

objavi nacrt izvješća o mreži na svojim službenim mrežnim stranicama (članak 43. stavak 6.) 

20. upravitelj infrastrukture ako nakon primitka primjedbi na nacrt izvješća o mreži ne održi 

zajednički sastanak s podnositeljima primjedbi i Regulatornim tijelom (članak 43. stavak 8.) 

21. upravitelj infrastrukture ako izmjene i dopune izvješća o mreži ne objavi na svojim 

službenim mrežnim stranicama (članak 43. stavak 15.) 

22. operator uslužnog objekta iz Priloga 2. točaka 2. do 4. ovoga Zakona ako upravitelju 

infrastrukture ne dostavi podatke o naknadama koji će biti uključeni u izvješće o mreži ili ako 

u izvješću o mreži ne navede mrežnu stranicu na kojoj su takvi podaci besplatno dostupni u 

elektroničkom obliku (članak 48. stavak 16.) 

23. podnositelj zahtjeva koji je sklopio ugovor o pružanju javne usluge prijevoza putnika ako 

pravodobno prije isteka redovitog roka za predaju zahtjeva za dodjelu trasa za godišnji vozni 

red ne provede savjetovanje s putnicima, udrugama i jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave (članak 57. stavak 1.). 

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 50.000,00 kuna. 
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Lakši prekršaji 

Članak 81. 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj 

pravna osoba: 

1. koja kao dio vertikalno integriranog trgovačkog društva upravitelju infrastrukture pruža 

usluge bez ugovora ili se usluge ne plaćaju po tržišnim cijenama ili po cijenama koje ne 

odražavaju trošak proizvodnje, uz razumnu profitnu maržu (članak 14. stavak 6.) 

2. upravitelj infrastrukture ako ne donese poslovni plan do kraja veljače tekuće godine (članak 

20. stavak 3.) 

3. upravitelj infrastrukture ako prije donošenja poslovnog plana postojećim podnositeljima 

zahtjeva, a po upitu i potencijalima podnositeljima zahtjeva, ne osigura pristup relevantnim 

podacima ili im ne da mogućnost da izraze svoje mišljenje o poslovnom planu, a vezano uz 

uvjete pristupa i korištenja te uz učinkovitost, raspoloživost i razvoj željezničke infrastrukture 

(članak 20. stavak 4.) 

4. upravitelj infrastrukture ako prije donošenja Regulatornom tijelu ne dostavi nacrt poslovnog 

plana s mogućim mišljenjima postojećih odnosno potencijalnih podnositelja zahtjeva (članak 

20. stavak 5.) 

5. operator uslužnog objekta iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona ako u razumnom roku koji 

odredi Regulatorno tijelo ne odgovori na zahtjev željezničkog prijevoznika za pristup uslužnom 

objektu i za pružanje usluga u uslužnom objektu (članak 24. stavak 7.) 

6. operator uslužnog objekta iz Priloga 2. točke 2. ovoga Zakona ako petnaest dana prije 

promjene visina naknada, načina i uvjeta pružanja željezničkih usluga Regulatornom tijelu ne 

dostavi na znanje podatke o promjenama (članak 25. stavak 3.) 

7. željeznički prijevoznik koji pruža usluge domaćeg prijevoza putnika ako ne sudjeluje u 

zajedničkom informacijskom sustavu i integriranom sustavu za izdavanje karata, jedinstvenih 

prijevoznih karata u željezničkom prijevozu i rezervacija koji uspostavlja nadležno tijelo 

(članak 27. stavak 1.) 

8. željeznički prijevoznik koji pruža usluge prijevoza putnika ako ne izradi planove za 

izvanredne situacije i ako ne osigura da su ti planovi za izvanredne situacije usklađeni kako bi 

se u smislu članka 18. Uredbe (EZ) br. 1371/2007 putnicima osigurala pomoć u slučaju većih 

smetnji u pružanju usluga željezničkog prijevoza (članak 29.) 

9. upravitelj infrastrukture ako ne razmotri utemeljenost dostavljenih primjedbi na izvješće o 

mreži ili ako o njihovoj utemeljenosti pisanim putem ne obavijesti podnositelja primjedbe i 

Regulatorno tijelo (članak 43. stavak 9.) 

10. upravitelj infrastrukture ako izvješće o mreži ne objavi na barem dva službena jezika 

Europske unije (članak 43. stavak 13.) 
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11. upravitelj infrastrukture ako ne izradi ili ne održava registar vlastite imovine i imovine za 

čije je upravljanje nadležan radi procjene potrebnih financijskih sredstava za održavanje ili 

zamjenu te imovine (članak 47. stavak 1.) 

12. upravitelj infrastrukture koji planira izmijeniti bitne elemente sustava određivanja i naplate 

naknada iz članka 49. stavka 1. ovoga Zakona, a ne objavi ih barem tri mjeseca prije roka za 

objavu izvješća o mreži iz članka 43. stavka 10. ovoga Zakona (članak 49. stavak 14.) 

13. upravitelj infrastrukture ako ne primjenjuje popuste na nediskriminirajući način na sve 

željezničke prijevoznike (članak 50. stavak 6.) 

14. upravitelj infrastrukture ako ne naplati naknadu za dodijeljen, ali neiskorišten kapacitet kada 

podnositelj zahtjeva učestalo ne koristi dodijeljenu trasu ili njezin dio (članak 52. stavak 2.) 

15. željeznički prijevoznik ako ne odgovori u pisanom obliku, uz obrazloženje, na dostavljene 

primjedbe na nacrt voznog reda u roku od 15 dana od dana zaprimanja primjedbe (članak 57. 

stavak 8.) 

16. upravitelj infrastrukture ako podnositeljima zahtjeva ne dostavi nacrt voznog reda ili ako 

ostale zainteresirane stranke ne pozove putem službenih mrežnih stranica da obave uvid u nacrt 

voznog reda (članak 60. stavak 7.) 

17. upravitelj infrastrukture ako ne da na uvid informacije o preostalom raspoloživom 

kapacitetu podnositelju zahtjeva koji iskaže interes za njegovo korištenje (članak 63. stavak 5.) 

18. upravitelj infrastrukture ako ne dovrši analizu kapaciteta u roku od šest mjeseci od 

proglašavanja zakrčenosti željezničke infrastrukture (članak 65. stavak 5.) 

19. upravitelj infrastrukture ako ne izradi plan povećanja kapaciteta u roku od šest mjeseci od 

završetka analize kapaciteta (članak 66. stavak 1.) 

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi 

novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna. 
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PRILOG - Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

 

 



   

 

1\2 
 

 

   

OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Konačnom 
prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o željeznici 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Svrha dokumenta Izvješćivanje o provedenom javnom savjetovanju 

Datum dokumenta Kolovoz 2022. godine 

Verzija dokumenta Prva 

Vrsta dokumenta Izvješće provedenom javnom savjetovanju o Konačnom 
prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o željeznici 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa 
ili akta 

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o željeznici 

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

- 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

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

- 

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? 
 

Da, na središnjem državnom portal za savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja” od 25. srpnja do 
9. kolovoza 2022. godine 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Nije bilo primjedbi. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI 
 
Primjedbe koje su prihvaćene  
 
Primjedbe koje nisu prihvaćene i 
obrazloženje razloga za 
neprihvaćanje 
 

Nije bilo primjedbi. 
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Troškovi provedenog savjetovanja Nije bilo troškova. 
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