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Urbroj:

12. rujna 2019.Zagreb,

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s 
Konačnim prijedlogom zakona

Predmet:

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 i 29/18), Vlada 
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa 
i cesta, 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 Olega Butkovića, ministra mora, prometa i 
infrastrukture, Ivana Malenicu, ministra uprave, Josipa Bilavera i Tomislava Mihotića, državne 
tajnike u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Darka Nekića, Katicu Prpić i Josipu 
Rimac, državne tajnike u Ministarstvu uprave, Anđelka Petrinića, Marija Madunića i dr. sc. 
Alena Gospočića, pomoćnike ministra mora, prometa i infrastrukture, te doc. dr. sc. Mladena 
Nakića, pomoćnika ministra uprave.
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PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O  

INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA 

 

 

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 TREBAJU UREDITI 

ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA 

PROISTEĆI 

 

 Važećim Zakonom o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine, broj 

22/14) propisano je da u obavljanju inspekcijskih i drugih poslova temeljem posebnih zakona 

i drugih propisa u području cestovnog prometa i cesta, kao i na poziv inspekcijskih službi 

država članica Europske unije i izvan nje sudjeluju službenici inspekcije, o čemu odlučuje 

ministar nadležan za promet, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra. 

 

Predloženim zakonom vrši se usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne 

uprave (Narodne novine, broj 66/19), u dijelu odredbi kojima se upućuje na dužnosnički 

položaj pomoćnika ministra. Slijedom navedenoga, predloženim zakonom propisuje se da 

prijedlog za sudjelovanje službenika inspekcije u obavljanju inspekcijskih i drugim poslova 

temeljem posebnih zakona u području cestovnog prometa i cesta na poziv inspekcijskih službi 

država članica Europske unije predlaže ravnatelj upravne organizacije u sastavu Ministarstva.  

 

Donošenjem ovoga zakona omogućit će se osiguravanje jedinstvenosti pravnog 

sustava Republike Hrvatske, a s obzirom da je stupio na snagu novi Zakon o sustavu državne 

uprave. 

 

 

III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA 

 

Za provedbu ovoga zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u 

državnom proračunu Republike Hrvatske. 

 

 

IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU 

 

Sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 

113/16, 69/17 i 29/18), predlaže se donošenje ovoga zakona po hitnom postupku kako bi se 

osiguralo konzistentno provođenje Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformske 

mjere 1.4.4. Decentralizacija i racionalizacija. Naime, radi usklađivanja s novim Zakonom o 

sustavu državne uprave potrebno je izmijeniti zakone, a vezano za dosadašnji položaj 

državnih dužnosnika - pomoćnika ministra, koji postaju državni službenici - ravnatelji. 
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  

ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA 

 

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o inspekciji cestovnog prometa i cesta (Narodne novine, broj 22/14), 

u članku 9. riječi: "pomoćnika ministra" zamjenjuju se riječima: "ravnatelja upravne 

organizacije u sastavu Ministarstva". 

 

Članak 2. 

 

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 

2020. godine. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

Uz članak 1. 

 

Ovim člankom vrši se usklađivanje članka 9. Zakona s novim Zakonom o sustavu državne 

uprave, a vezano za dosadašnji položaj državnih dužnosnika - pomoćnika ministra, koji 

postaju državni službenici - ravnatelji. 

 

Uz članak 2. 

 

Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu ovoga zakona. 
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TEKST ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJA SE MIJENJA 

 

 

Članak 9. 

 

(1) U obavljanju inspekcijskih i drugih poslova temeljem posebnih zakona i drugih propisa u 

području cestovnog prometa i cesta, kao i na poziv inspekcijskih službi država članica 

Europske unije i izvan nje sudjeluju službenici Inspekcije, o čemu odlučuje ministar nadležan 

za promet, na prijedlog nadležnog pomoćnika ministra. 

 

(2) Inspektore koji unutar granica država članica Europske unije i izvan njih sudjeluju u 

obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar nadležan za promet, na 

prijedlog nadležnog pomoćnika ministra. 
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Prilog: 

 

- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  
 

 



OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI  

ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA,  

S NACRTOM KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA 

 

Naslov dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 

zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i 

cesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. 

 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga 

zakona o izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa 

i cesta, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona. 

 

Datum dokumenta srpanj 2019. godine 

 

Verzija dokumenta I. 

 

Vrsta dokumenta Izvješće 

 

Naziv nacrta zakona, drugog 

propisa ili akta 

Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o inspekciji 

cestovnog prometa i cesta, s Nacrtom konačnog 

prijedloga zakona  

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? 

 

Predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 

nadležnog za inspekcijske poslove. 

 

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 

 

 

Dana 24. srpnja 2019. godine započeo je postupak 

internetskog savjetovanja o Nacrtu prijedloga zakona o 

izmjeni Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s 

Nacrtom konačnog prijedloga zakona i to na središnjem 

internetskom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom 

javnošću "e-Savjetovanja". Svi zainteresirani, svoje 

komentare i primjedbe mogli su dostaviti putem 

navedenog portala do 8. kolovoza 2019. godine kada je 
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 savjetovanje zatvoreno.  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti dostavili svoja 

očitovanja? 

 

- 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDBI 

 

Primjedbe koje su prihvaćene  

 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i 

obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

 

 

 

 

Na Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o 

inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Nacrtom 

konačnog prijedloga zakona nije bilo primjedbi. 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove. 
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