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PREDSJEDNIKU HRVATSKO GA SAB ORA

PREDMET: KonačniprijedlogzakonaoizmjenamaidopuniZakonaoputnimispravama
hrvatskih drŽavljana

P1enković

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (,'Narodne novine"' bf'

85/10' - pročišćeni tet st"i 5lI4. _odluka Ustavnog suđa Republike Hrvatske) i članka I]2. u

vezi s člankom 190. Poslovnika }Ir.vatskoga saboia (,Narodne novine", br' 81/13', II3l16',

6911].,29lI8., 53l2O., 1L9l2O._ odluka Uštarrnog suda Republike Hrvatske i t23l20')' Vlada

Republike Hrvatske pod.ro*i Konačni prijedlog zakona b izmjenama i dopuni Zakona o

putnim ispravama hrvatskih dtžavl1ana'

Za svoje predstavnike, koji će u njezin9 i-" sudjelovati u radu Flrvatskoga

sabora i njegovih radnih tijela, vlada je oiredila potpredsjednika vlade Republike Flrvatske i

ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovi3a i državne tajnike Tereziju Gras, dr' sc'

Irenu Petrij evčanin i Žarka Katića'
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Zagreb, listopad 2022.



KONAČNI PRIJEDLOG  ZAKONA  O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA  

O  PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA  

 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 77/99., 

133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.), iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi: 

 

„Članak 1.a 

 

 Ovim Zakonom osigurava se provedba Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. 

prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i 

putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004.) kako je posljednji put 

izmijenjena Uredbom (EZ) br. 444/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o 

izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2252/2004 o standardima za sigurnosna obilježja i 

biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 142, 

6.6.2009.).“. 

 

Članak 2. 

 

Članak 34. mijenja se i glasi:  

 

„Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete odnosno osobu lišenu poslovne sposobnosti u 

dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik. 

 

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je 

sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za 

izdavanje putne isprave podnosi osobno. 

 

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za 

izdavanje putne isprave. 

 

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda 

povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu. 

 

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske 

odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je 

lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo 

nadležno za unutarnje poslove ili ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će 

odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave. 

 

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj iz stavka 5. ovoga članka, 

a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u 

cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za 

unutarnje poslove ili ministarstvo nadležno za vanjske poslove rješenjem će poništiti putnu 

ispravu. 
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Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti 

upravni spor pred nadležnim upravnim sudom. 

 

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja putnu ispravu 

preuzima zakonski zastupnik.“. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 52. stavku 1. riječi: „od 10.000,00 do 50.000,00 kuna“ zamjenjuju se 

riječima: „od 1.320,00 do 6.630,00 eura“. 

 

 U stavku 2. riječi: „od 4.500,00 do 6.500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: „od 590,00 

do 860,00 eura“. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 53. stavku 1. riječi: „od 5.000,00 do 15.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 

„od 660,00 do 1.990,00 eura“. 

 

Članak 5. 

 

 U članku 54. stavku 1. riječi: „od 3.000,00 do 4.500,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 

„od 390,00 do 590,00 eura“. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 55. stavku 1. riječi: „od 2.500,00 do 4.000,00 kuna“ zamjenjuju se riječima: 

„od 330,00 do 530,00 eura“. 

 

 

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 7. 

 

Postupci rješavanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava djeci prema članku 34. 

Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 77/99., 133/02., 

48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.) koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga 

Zakona, dovršit će se prema odredbama toga Zakona. 

  

Članak 8. 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“, 

osim članaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Zakona, koji stupaju 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 N J E  

 

I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI 

 

            1. Ocjena stanja 

 

Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 77/99., 

133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.) uređen je postupak izdavanja putnih isprava 

djeci. Prema odredbama navedenog Zakona, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu 

podnose osobno oba roditelja, ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb. 

Iznimno, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti jedan od roditelja, uz 

izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. Ako je drugi roditelj spriječen 

osobno preuzeti putnu ispravu, putnu ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz 

pisanu suglasnost drugog roditelja s potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog 

tijela, odnosno u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne 

nalazi na području Republike Hrvatske, a suglasnost za preuzimanje može dati i elektroničkim 

putem, korištenjem javnog servisa izdavatelja putne isprave za dostavu izjave o suglasnosti 

ovjerene elektroničkim potpisom. 

 

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može samostalno podnijeti jedan od 

roditelja ako je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti 

u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno 

ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje 

ostvarivanje roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. 

 

2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom 

 

U provedbi Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana uočen je niz problema 

prilikom ishođenja putovnica djeci kada jedan od roditelja nije zbog objektivnih razloga mogao 

sudjelovati u postupku ishođenja putovnice ili mu je bila znatno otežana mogućnost davanja 

suglasnosti drugom roditelju da on samostalno provede postupak ishođenja putovnice djetetu. 

 

Ovim prijedlogom Zakona predlaže se otkloniti uočene probleme na način da se 

omogući da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme 

izrađenu putovnicu svojeg djeteta.  

 

Navedeno je u skladu s odredbama članka 99. Obiteljskog zakona („Narodne novine“, 

br. 103/15. i 98/19.) prema kojima roditelji koji ostvaruju roditeljsku skrb imaju dužnost i pravo 

u osobnim i imovinskim pravima sporazumno zastupati svoje dijete u odnosu prema trećima, a 

smatra se da je jedan roditelj dao svoj pristanak drugom roditelju da može zastupati dijete bez 

njegove izričite suglasnosti, osim kad se traži izričita pisana suglasnost drugog roditelja 

sukladno odredbama članaka 100. i 101. toga Zakona. Odredbe članka 100. i 101. Obiteljskog 

zakona reguliraju zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima djeteta i zastupanje djeteta u vezi 

s njegovom vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim pravima, u što ne spada ishođenje 

putovnice djetetu. Zahtjev za izdavanje putovnice za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na 

temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje 

roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, 

odnosno nadležna policijska uprava ili postaja odnosno diplomatska misija ili konzularni ured će 

tom roditelju rješenjem odbaciti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu. 
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Uz navedeno, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana dopunjuje se odredbom 

koja, u skladu s Odlukom o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s 

pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“, broj 44/17.) sadrži pozivanje na pravni 

akt Europske unije čija je provedba osigurana ovim Zakonom. 

 

Nadalje, Republika Hrvatska je potpisivanjem Ugovora o pristupanju Republike 

Hrvatske Europskoj uniji postala stranka Ugovora o Europskoj uniji, kao i Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije i Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 

energiju. Upotreba eura kao jedinstvene valute u Ekonomskoj i monetarnoj uniji regulirana je 

trima uredbama Vijeća EU-a. To su Uredba Vijeća (EZ) br. 1103/97 od 17. lipnja 1997. o 

određenim odredbama koje se odnose na uvođenje eura, Uredba Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. 

svibnja 1998. o uvođenju eura i Uredba Vijeća (EZ) br. 2866/98 od 31. prosinca 1998. o 

stopama konverzije između eura i valuta država članica koje usvajaju euro.  

 

Važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 77/99., 

133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.) sadrži prekršajne odredbe kojima je propisano 

sankcioniranje pravnih i fizičkih osoba za ponašanja suprotna odredbama toga Zakona. Kao 

prekršajne sankcije propisane su novčane kazne, iznos kojih je izražen u kunama.  

  

Radi potrebe prilagodbe pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene 

valute te nesmetanom i učinkovitom postupanju svih tijela uključenih u procesuiranje prekršaja 

utvrđenih Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana, potrebno je u ovom Zakonu 

zamijeniti iznose novčanih kazni izraženih u kunama tako da budu izraženi u eurima. 

 

3. Posljedice koje će donošenjem Zakona proisteći 

 

 Predložene, naprijed opisane novine u odnosu na važeći Zakon o putnim ispravama 

hrvatskih državljana imaju za cilj pojednostavljenje postupka izdavanja putnih isprava djeci te 

prilagodbu pravnog okvira Republike Hrvatske uvođenju eura kao službene valute. 

 

 

II. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA  

 

Uz članak 1. 

 

S obzirom da je Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana osigurana provedba Uredbe 

Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i 

biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 

29.12.2004.), sadržaj Zakona se, u skladu s Odlukom o instrumentima za usklađivanje 

zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“, 

broj 44/17.) dopunjuje odredbom koja sadrži pozivanje na pravni akt Europske unije čija je 

provedba osigurana ovim Zakonom. 

 

Uz članak 2. 

 

Izmjenom članka 34. važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana predlaže se 

otkloniti uočene probleme vezane uz ishođenje putovnice djetetu na način da se omogući da bilo 

koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, podnese zahtjev i preuzme izrađenu putovnicu 
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svojeg djeteta. Sukladno odredbama sada važećeg Zakona o putnim ispravama hrvatskih 

državljana oba roditelja moraju sudjelovati u postupku izdavanja putne isprave djetetu, bilo da 

oba roditelja budu prisutna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave djetetu ili 

da jedan roditelj podnosi zahtjev, a drugi preuzima izrađenu putovnicu ili da roditelj koji nije 

podnosio zahtjev da suglasnost roditelju koji je podnosio zahtjev da taj roditelj i preuzme 

izrađenu putnu ispravu.  

 

Ovakav način podnošenja zahtjeva stvarao je niz problema prilikom ishođenja putnih isprava 

djeci kada jedan od roditelja nije zbog objektivnih razloga mogao sudjelovati u postupku 

ishođenja putne isprave ili mu je bila znatno otežana mogućnost davanja suglasnosti drugom 

roditelju da on samostalno provede postupak ishođenja putne isprave djetetu.  

 

Predloženim izmjenama omogućit će se da bilo koji od roditelja, kao zakonski zastupnik djeteta, 

podnese zahtjev i preuzme izrađenu putnu ispravu svojeg djeteta. Navedeno je u skladu s 

odredbama članka 99. Obiteljskog zakona („Narodne novine“ br. 103/15. i 98/19.) prema kojima 

roditelji koji ostvaruju roditeljsku skrb imaju dužnost i pravo u osobnim i imovinskim pravima 

sporazumno zastupati svoje dijete u odnosu prema trećima, a smatra se kada je jedan roditelj dao 

svoj pristanak drugom roditelju da može zastupati dijete bez njegove izričite suglasnosti, osim 

kad se traži izričita pisana suglasnost drugog roditelja sukladno odredbama članaka 100. i 101. 

Obiteljskog zakona.  

 

Članci 100. i 101. Obiteljskog zakona reguliraju zastupanje u vezi s bitnim osobnim pravima 

djeteta i zastupanje djeteta u vezi s njegovom vrjednijom imovinom, odnosno imovinskim 

pravima, u što ne spada ishođenje putne isprave djetetu.  

 

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete neće moći podnijeti roditelj koji je na temelju 

sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi 

ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, odnosno 

nadležna policijska uprava ili postaja ili diplomatska misija ili konzularni ured Republike 

Hrvatske će tom roditelju rješenjem odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu. 

 

Iznimno, maloljetnik koji je navršio 16 godina života i kojem je sud u izvanparničnom postupku 

dopustio sklapanje braka zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno jer je sklapanjem 

braka stekao poslovnu sposobnost.   

 

Uz članke 3. do 6.  

 

Iznosi novčanih kazni utvrđeni člancima 52., 53., 54. i 55. Zakona o putnim ispravama 

hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 77/99., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 

42/20.), izraženi u kunama, zamjenjuju se iznosima izraženim u euru.  

 

Uz članak 7. 

 

Ovim člankom propisano je po kojem će se zakonu dovršiti postupci rješavanja zahtjeva za 

izdavanje putnih isprava djeci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona. 
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Uz članak 8.  

 

Propisuje se stupanje na snagu ovoga Zakona te se propisuje da će članci 3., 4., 5. i 6. ovoga 

Zakona kojima se u prekršajnim odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana 

iznosi novčanih kazni izraženi u kunama, zamjenjuju iznosima izraženim u eurima, stupiti na 

snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. 

 

 

III.   OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA 

 

 Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom 

proračunu Republike Hrvatske.  

 

 

IV.  RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM  

 PRIJEDLOGOM  ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA 

 ZAKONA TE RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE 

 

  Hrvatski sabor je na 11. sjednici raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni 

Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Prijedlog zakona je prihvaćen Zaključkom 15. 

srpnja 2022. te su predlagatelju upućena izvješća radnih tijela i zapis fonograma s 11. sjednice, 

radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. 

  

Razlika između ovoga Konačnog prijedloga zakona u odnosu na Prijedlog zakona 

ogleda se u tome što su u Konačnom prijedlogu zakona sadržane i odredbe kojima se u člancima 

52., 53., 54. i 55. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, br. 

77/99., 133/02., 48/05., 74/09., 154/14., 82/15. i 42/20.), iznosi novčanih kazni za prekršaje 

izraženi u kunama, zamjenjuju iznosima izraženim u eurima.  Do navedene razlike došlo je radi 

toga što je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana 

u proceduru Vlade Republike Hrvatske bio upućen prije stupanja na snagu Zakona o uvođenju 

eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22). 

  

 

V.     PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA KOJI SU DANI NA PRIJEDLOG 

 ZAKONA, A KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, TE RAZLOZI 

 NEPRIHVAĆANJA 

 

U raspravi koja je u Hrvatskome saboru provedena povodom Prijedloga Zakona o 

izmjeni i dopuni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana u prvom čitanju, zastupnik 

Davor Dretar, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, predložio je da se preciznije 

definiraju odredbe koje reguliraju izdavanje putnih isprava djeci, kako bi se izbjegla situacija da 

putnu ispravu za dijete ishodi roditelj koji je lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na 

ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na 

ishođenje putne isprave. U vezi navedenog prijedloga valja ukazati da se u praksi takve situacije 

ne bi smjele dogoditi, međutim, opreza radi, predložena je odredba koja propisuje kako će se 

postupiti ako bi ipak putovnicu djetetu ishodio roditelj koji ne ispunjava uvjete za njeno 

ishođenje. Nakon poništenja rješenjem, takva putovnica se evidentira u potražnim evidencijama 

i njen status je vidljiv ne samo hrvatskim graničnim policijskim službenicima nego i graničnim 

policijskim službenicima drugih država, tako da nije pogodna za putovanja. Službenicima 
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Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na izdavanju putnih isprava vidljivi su podaci o lišenju 

ili ograničavanju roditeljske skrbi koji se vode u evidencijama drugih tijela, ali zbog eventualnih 

situacija kada se takvi podaci ne bi razmijenili između različitih tijela u realnom vremenu 

predložen je ovakav način postupanja s putnom ispravom djeteta koju bi eventualno ishodio 

roditelj koji ne ispunjava uvjete za njeno izdavanje. Valja napomenuti da Zakon o osobnoj 

iskaznici („Narodne novine” br. 62/15., 42/20. i 144/20.) sadrži identične odredbe koje 

reguliraju postupak izdavanja osobne iskaznice djeci, a osobna iskaznica je između ostalog i 

javna isprava koja može služiti za putovanja u veliki broj država. 

 

Zastupnica Anka Mrak Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a  predložila je 

da se odredba u izmjenjenom članku 34. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana 

koja propisuje da iznimno osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u 

izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, može zahtjev za 

izdavanje putne isprave podnijeti osobno, uskladi s ostalim odredbama važećeg Zakona koje 

eventualno reguliraju to pitanje. Važeći Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana sada 

ne sadrži ovakvu odredbu te je odredba predložena u izmijenjenom članku 34. kojim se 

propisuje tko podnosi zahtjev za maloljetnu osobu odnosno osobu koja nema poslovnu 

sposobnost. 

 

Zastupnik Željko Pavić je u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata predložio da se u  

izmjenama i dopunama ovoga Zakona propiše obveza povezivanja s ostalim informacijskim 

sustavima koji sadrže podatke o roditeljima i odnosima između roditelja i djece. Propisivanje 

obveze povezivanja evidencija koje se vode na informacijskim sustavima raznih tijela državne 

uprave nije predmet uređenja ovoga Zakona nego propisa koji reguliraju državnu 

informacijsku infrastrukturu, kojima se nastoji osigurati interoperabilnost javnih registara i 

informacijskih sustava tijela javnog sektora kako bi podaci iz javnih registara bili dostupni 

svim tijelima javnog sektora. Kao što je ranije navedeno, službenicima Ministarstva 

unutarnjih poslova koji rade na izdavanju putnih isprava vidljivi su podaci o lišenju ili 

ograničavanju roditeljske skrbi koji se vode u evidencijama drugih tijela, a kroz sustavni 

razvitak informacijske infrastrukture povećat će se obim i struktura raspoloživih podataka. 
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TEKST ODREDBI VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU,  

ODNOSNO NADOPUNJUJU 

 

Članak 34. 

 

Za dijete i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne 

isprave, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi zakonski zastupnik. 

 

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda 

povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu. 

 

Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putne isprave 

podnose osobno oba roditelja. 

 

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, zahtjev za izdavanje putne isprave djetetu može podnijeti 

jedan od roditelja, uz izjavu da će drugi roditelj osobno preuzeti putnu ispravu. 

 

Ako je drugi roditelj iz stavka 4. ovoga članka spriječen osobno preuzeti putnu ispravu, putnu 

ispravu može preuzeti roditelj koji je podnio zahtjev uz pisanu suglasnost drugog roditelja s 

potpisom ovjerenim kod javnog bilježnika ili nadležnog tijela, odnosno u konzularnom 

predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ako se ne nalazi na području Republike 

Hrvatske. 

 

Roditelj koji je spriječen osobno preuzeti putnu ispravu djeteta može dati suglasnost za 

preuzimanje putne isprave roditelju koji je podnio zahtjev i elektroničkim putem, korištenjem 

javnog servisa izdavatelja putne isprave za dostavu izjave o suglasnosti ovjerene 

elektroničkim potpisom. 

 

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete može samostalno podnijeti jedan od roditelja ako 

je drugi roditelj umro ili je proglašen umrlim, ako je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji 

se odnosi na ishođenje putne isprave, ako na temelju sudske odluke samostalno ostvaruje 

roditeljsku skrb u cijelosti ili u tom dijelu, odnosno ako drugom roditelju miruje ostvarivanje 

roditeljske skrbi na temelju sudske odluke. 

 

Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, u žurnim slučajevima, kada prijeti opasnost za dijete 

ili je izdavanje putne isprave u osobitom interesu djeteta, zahtjev za izdavanje putne isprave 

za dijete može podnijeti i izdanu putnu ispravu može preuzeti isti roditelj, uz pisanu 

suglasnost centra za socijalnu skrb nadležnog prema mjestu prebivališta odnosno boravišta 

djeteta, a ako dijete nema prebivalište odnosno boravište u Republici Hrvatskoj, centra za 

socijalnu skrb nadležnog prema sjedištu tijela kojem je podnesen zahtjev za izdavanje putne 

isprave. 

 

Članak 52. 

 

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlaštena pravna 

osoba ako u roku od 30 dana nakon tehničke izrade putovnice, diplomatske ili službene 

putovnice iz svoje evidencije ne obriše osobne podatke građana koje je upisala i elektronički 

unijela u putovnice (članak 31. stavak 5.). 
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Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 

6.500,00 kuna i odgovorna osoba u ovlaštenoj pravnoj osobi. 

 

U slučaju da ovlaštena pravna osoba ponovno počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, 

odobrenja iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona će se ukinuti. 

 

Članak 53.  

 

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.00,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se 

za prekršaj: 

 

1. tko davanjem neistinitih podataka ishoduje putnu ispravu od nadležnoga državnog tijela za 

izdavanje putne isprave i posluži se takvom putnom ispravom (članak 33. stavak 4.), 

2. tko svoju putnu ispravu da drugome da se njome posluži ili se tuđom putnom ispravom 

posluži kao svojom (članak 46. stavak 6.). 

 

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave do dvije 

godine. 

 

Članak 54.  

 

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 4.500,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se 

za prekršaj: 

 

1. tko se služi putnom ispravom koja iz bilo kojeg razloga ne služi svojoj svrsi (članak 39.), 

2. tko bez odgađanja ne prijavi nestanak ili pronalazak putne isprave (članak 46. stavak 1.). 

 

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. ovoga članka. 

 

Za prekršaj iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave 

do dvije godine. 

 

Članak 55. 

  

Novčanom kaznom od 2.500,00 do 4.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 30 dana kaznit će se 

za prekršaj: 

 

1. tko putne isprave koristi u suprotnosti sa svrhom radi koje mu je izdana druga putna isprava 

iste vrste (članak 2. stavak 3.), 

2. tko prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje 

putne isprave ili mu je putna isprava oduzeta (članak 41. i 42.). 

 

Kaznit će se i pokušaj prekršaja iz stavka 1. točke 2. ovoga članka. 

 

Za prekršaj iz točke 2. stavka 1. ovoga članka može se izreći zabrana izdavanja putne isprave 

do 3 godine. 
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