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ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA
PREDSJEDNICAMA 1 PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu
upućujem Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u
Željezničkom prometu, s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku
Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2022. godine
uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon
donese po hitnom postupku.
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 i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića i državne
tajnike Zdravica Zrinušića, Stipu Župana, Stjepana Curaja, Tomislava Mihotića, Josipa
Bilavera i dr. sc. Alena Gospočića.
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom
prometu, s Konačnim prijedlogom zakona

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine", br. 85/10.
- pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204.
Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine", br. 81/13., 113/16., 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 ugovorima o prijevozu u
željezničkom prometu, 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 Čuraja, Tomislava
Mihotića, Josipa Bilavera i dr. sc. Alena Gospočića.

JEDNI

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU
U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, kolovoz 2022.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU
U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I.

USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4.
podstavka I. 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. godine 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 ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu.

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", br. 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 UGOVORIMA O PRIJEVOZU U
ŽELJEZNIČKOM PROMETU
Članak 1.
U Zakonu o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu („Narodne novine", broj
87/96.), u članku 25. riječi: „4.200,00 kuna" zamjenjuju se riječima: „550,00 eura".

Članak 2.
U članku 64. stavku 3. riječi: „od 2,00 kune“ zamjenjuju se riječima: „od 0,3 eura“.

Članak 3.
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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OBRAZLOŽE NJ E

Uz članak 1.
Ovim se člankom u odredbi članka 25. važećeg Zakona o ugovorima o prijevozu u
željezničkom prometu iznos u kunama zamjenjuje iznosom u eurima.

Uz članak 2.
Ovim se člankom u odredbi članka 64. stavka 3. važećeg Zakona o ugovorima o prijevozu u
željezničkom prometu iznos u kunama zamjenjuje iznosom u eurima.

Uz članak 3.
Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona.
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ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU

Članak 25.
Visina naknade za gubitak ili oštećenje ručne prtljage može iznositi najviše 4.200 kuna po
jednom putniku.

Članak 64.
Ako prijevoznik nositelju prava mora platiti naknadu štete za potpun ili djelomičan gubitak,
vrijednost stvari računa se po tržišnoj cijeni, a ako je cijena stvari određena, po određenoj
cijeni.

Cijena se određuje po mjestu i vremenu primanja stvari na prijevoz.

Naknada štete koju prijevoznik plaća za gubitak ili oštećenje stvari ne može biti veća od 2,00
kune po kilogramu bruto mase izgubljene ili oštećene stvari.
Ako je stvar oštećena, prijevoznik nositelju prava mora platiti samo svotu za koju je
vrijednost stvari smanjena.
Ako zbog oštećenja cijela pošiljka ili samo jedan njezin dio izgubi na vrijednosti, naknada
štete ne može premašiti svotu koja bi se platila kad bi cijela pošiljka bila izgubljena, odnosno
kad bi bio izgubljen onaj dio koji je izgubio na vrijednosti.

Osim naknade štete za stvar prijevoznik mora nadoknaditi naknadu za prijevoz, carinske
pristojbe i druge troškove u vezi s prijevozom izgubljene stvari.

PRILOG

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

- . ....IZVJEŠĆA

OBRAZAC
1
.SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU,
GPROVEDENOM

Naslov dokumenta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Konačnom
prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona u ugovorima o
prijevozu u željezničkom prometu

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Svrha dokumenta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Konačnom
prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona u ugovorima o
prijevozu u željezničkom prometu

Datum dokumenta

Kolovoz 2022. godine

Verzija dokumenta

Prva

Vrsta dokumenta

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Konačnom
prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona u ugovorima o
prijevozu u željezničkom prometu

Naziv nacrta zakona, drugog propisa Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona u ugovorima o
prijevozu u željezničkom prometu
ili akta

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?

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

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

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Nije bilo primjedbi.

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI

Nije bilo primjedbi.

Primjedbe koje su prihvaćene
Primjedbe koje nisu prihvaćene i

1\2

obrazloženje razloga za
* neprihvaćanje

Troškovi provedenog savjetovanja

Nije bilo troškova.
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