
Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ob javljuje Plan savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću o nacrtima zakona i drugih propisa u 2019. godini: 

 

 

Naziv tijela: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu 

 

Redni broj 
Naziv akta ili 
dokumenta 

Nositelj izrade 
nacrta prijedloga 

akta 

Očekivano vrijeme 
donošenja akta 

Okvirno vrijeme 
provedbe 

internetskog 
savjetovanja 

Ostali predviđeni načini 
provedbe savjetovanja  / 

očekivano vrijeme 
Donositelj akta 

 

1. 

 
Uredba o načinu i 

uvjetima za obavljanje 
sigurnosnih istraga 

pomorskih nesreća i 
nezgoda 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

I. tromjesečje 2019. 

 

siječanj 2019. 
/ 

 

Vlada Republike Hrvatske 

2. 

 

Pravilnik o obavljanju 
linijskog prijevoza 

putnika 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

I. tromjesečje 2019. siječanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

3. 

 

Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o licencijama 
u djelatnosti cestovnog 

prijevoza 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

I. tromjesečje 2019. veljača 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

4. 
Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
poštanskim uslugama 

Uprava zračnog 
prometa, 

elektroničkih 
I. tromjesečje 2019. veljača 2019. / Hrvatski sabor 



komunikacija i pošte 

5. 

 

 

 

Zakon o sigurnosti i 
interoperabilnosti 

željezničkog sustava 

 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

III. tromjesečje 2019. veljača 2019. / Hrvatski sabor 

6. 

 

Zakon o provedbi 
Uredbe o uspostavi 
okvira za pružanje 

lučkih usluga i 
zajedničkih pravila o 

financijskoj 
transparentnosti luka 

 

Uprava 
pomorstva/Uprava 
sigurnosti plovidbe 

 

I. tromjesečje 2019.  

 

veljača 2019. 

 

/ 

 

Hrvatski sabor 

7. 

 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
prijevozu u linijskom i 
povremenom obalnom 
pomorskom prometu 

 

 

Uprava pomorstva 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

ožujak 2019. 

 

/ 

 

Hrvatski sabor 

8. 

 

Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o 
početnoj i periodičkoj 

izobrazbi vozača 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

ožujak 2019. 
 
/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 



 

9. 

 

Pravilnik o prometnim 
znakovima, signalizaciji 

i opremi na cestama 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu  
II. tromjesečje 2019. I. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

10. 

 

Pravilnik o privremenoj 
regulaciji prometa i 

označavanju te 
osiguravanju radova na 

cestama 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 
II. tromjesečje 2019.  I. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

11. 

 

Pravilnik o određivanju 
javnih cesta po kojima 

se mora odvijati 
tranzitni promet teretnih 
vozila kroz Republiku 

Hrvatsku 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 
II. tromjesečje 2019. I. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

12. 

 

Pravilnik o označavanju 
autocesta, njihove 

stacionaže, brojeva 
izlaza i prometnih 
čvorišta te naziva 
izlaza, prometnih 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 
II. tromjesečje 2019. I. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 



čvorišta i odmorišta 

 

13. 

 

Zakon o pružanju 
informacija o 

multimodalnim 
putovanjima 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

III. tromjesečje 2019. travanj 2019. / Hrvatski sabor 

14. 

 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 

Plovputu, Split 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

travanj 2019. 

 

/ 

 

Hrvatski sabor 

15. 

 

Pravilnik o načinu 
obavljanja stručno-
tehničkog pregleda 
žičara te izgledu i 

sadržaju zapisnika o 
izvršenom stručno-
tehničkom pregledu 

žičara 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

II. tromjesečje 2019. travanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

16. 

 

Pravilnik o tehničkim 
uvjetima za siguran rad 

te održavanje 
podsustava i 

sigurnosnih komponenti 
žičara 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

II. tromjesečje 2019. travanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 



17. 

 

Uredba o načinu i 
uvjetima obračuna 

naknade koncesije za 
žičare 

 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

travanj 2019. 
 
/ 

Vlada Republike Hrvatske 

18. 

 

Pravilnik o izmjenama 
Pravilnika o posebnim 

uvjetima za vozila 
kojima se obavlja javni 

cestovni prijevoz i 
prijevoz za vlastite 

potrebe 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

II. tromjesečje 2019. travanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

19. 

 
Nacionalni plan 

traganja i spašavanja 

osoba u pogibelji na 
moru 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

II. tromjesečje 2019. travanj 2019. 

 

/ 

 

Vlada Republike Hrvatske 

20. 

 

Uredba o razvrstavanju 
željezničkih pruga 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

II. tromjesečje 2019. svibanj 2019. / Vlada Republike Hrvatske 

21. 

 

Uredba o strateškoj 
važnosti pruga za 
regionalni i lokalni 

promet za 
funkcioniranje tržišta 
željezničkih usluga 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

II. tromjesečje 2019. svibanj 2019. / Vlada Republike Hrvatske 



 

 

22. 

 

Pravila za statutarnu 
certifikaciju velikih 

putničkih jahti 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

svibanj 2019. 

 

/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

23. 

 

Pravila za statutarnu 
certifikaciju ribarskih 

brodova 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

II. tromjesečje 2019. svibanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

24. 

 

Pravila za statutarnu 
certifikaciju brodica i 

jahti 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

II. tromjesečje 2019. svibanj 2019. / 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

25. 

 

Pravilnik o 
opremljenosti pojedinih 
vrsta uslužnih objekata 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

III. tromjesečje 2019. lipanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

26. 

 

Pravilnik o najmanjem 
iznosu na koji mora biti 

osigurana domaća 
pravna osoba kod 

osiguravajućeg društva 
za dobivanje dozvole 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

 

III. tromjesečje 2019. 

 

lipanj 2019. 
/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 



 

27. 

 

Pravilnik o ostvarivanju 
prava na pokriće 
troškova plaća i 

doprinosa vježbenika 
tijekom trajanja 

vježbeničke službe 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

III. tromjesečje 2019.  

 

lipanj 2019. 

 

/ 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

28. 

 
Pravilnik o stjecanju 
statusa ovlaštenog 

službenika, program 
stručnog usavršavanja, 

obrazac službene 
iskaznice, izgled 

službene značke te 
postupak izdavanja 
službene iskaznice i 

službene značke 
 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

 

III. tromjesečje 2019.  

 

 

 

lipanj 2019. 

 

 

/ 

 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

29. 

 

Zakon o pomorskom 
dobru i morskim 

lukama 

 

Uprava pomorstva 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

II. tromjesečje 2019.  

 

/ 

 

Hrvatski sabor 

30. 

 

Pravilnik o tehničkom 
održavanju vodnih 

putova 

 

Uprava unutarnje 
plovidbe 

 

II. tromjesečje 2019. 

 

II. tromjesečje 2019.  
/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

31. 
 

Pravilnik o 
prekomjernoj uporabi 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

 
III. tromjesečje 2019. 

 
II. tromjesečje 2019.  

/ Ministar mora, prometa i infrastrukture 



javnih cesta 

 

infrastrukturu 

32. 

 

Pravilnik o željezničkoj 
infrastrukturi 

 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 

 

III. tromjesečje 2019. II. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

33. 

 

Zakon o izmjenama i 
dopunama Zakona o 
Hrvatskom registru 

brodova 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

III. tromjesečje 2019. 

 

srpanj 2019. 

 

/ 

 

Hrvatski sabor 

34. 

 

Pravilnik o najvišoj 
dopuštenoj starosti i 

tehničkim uvjetima za 
upis brodova u upisnik 

brodova 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019. srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

35. 

 

Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o 

ispravama, 
dokumentima i 

podacima o 
pomorskom prometu, te 

o njihovoj dostavi, 
prikupljanju i razmjeni, 

kao i o načinu i 
uvjetima izdavanja 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

III. tromjesečje 2019. 

 

srpanj 2019. 

 

/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 



odobrenja za slobodan 
promet s obalom 

36. 

 

Pravilnik o izmjenama i 
dopunama  Pravilnika o 

obavljanju 
inspekcijskog nadzora 

sigurnosti plovidbe 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 
III. tromjesečje 2019. srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

37. 

 

Pravilnik o brodicama i 
jahtama 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019.  srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

38. 

 
Pravilnik o visini 

naknade za preglede i 
baždarenje brodice, 

jahte i broda 
 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

III. tromjesečje 2019.  

 

srpanj 2019. 

 

/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

39. 

 

Pravilnik o raspremi 
pomorskih objekata 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019.  srpanj 2019. 

 

/ 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

40. 

 

Pravila za statutarnu 
certifikaciju pomorskih 
objekata: Rasprema 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

III. tromjesečje 2019. 
srpanj 2019. 

 

 

/ 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 



41. 

 

Pravilnik o vođenju 
upisnika brodova 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019. srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

42. 

 

Pravilnik o sadržaju, 
obrascima i načinu 
vođenja brodskih 

isprava i knjiga brodova 
trgovačke mornarice 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

III. tromjesečje 2019. 
srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

43. 

 

Pravilnik o pomorskim 
knjižicama i 

identifikacijskim 
ispravama pomoraca, 
te postupcima i načinu 

prijave i odjave 
pomoraca na obvezna 

osiguranja 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019. srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

44. 

 

Pravilnik o načinu 
vijanja zastave i 

isticanja znakova na 
brodovima i jahtama 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

III. tromjesečje 2019. srpanj 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 



 

45. 

 

Pravilnik o najmanjem 
broju članova posade 

za sigurnu plovidbu koji 
moraju imati pomorski 

brodovi, plutajući 
objekti i nepomični 

odobalni objekti 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

III. tromjesečje 2019. 

 

 

srpanj 2019. 

 

 

/ 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

46. 

 

Pravilnik o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o 

postupku i načinu 
korištenja prava na 

porez po tonaži broda 

 

 

 

Uprava 
pomorstva/Uprava 
sigurnosti plovidbe 

 

 

 

III. tromjesečje 2019.  

 

 

 

srpanj 2019. 

 

 

 

/ 

 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

47. 

 

Pravila o izmjenama i 
dopunama Pravila za 
statutarnu certifikaciju 
putničkih brodova u 
nacionalnoj plovidbi 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

IV. tromjesečje 2019. rujan 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

48. 

 

Zakon o plovidbi i 
lukama unutarnjih voda 

 

Uprava unutarnje 
plovidbe 

III. tromjesečje 2019. III. tromjesečje 2019. / Hrvatski sabor 

49. 
Pravilnik o tehničkim 

uvjetima za građevinski 
i elektroenergetski 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

IV. tromjesečje 2019.  III. tromjesečje 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 



željeznički 
infrastrukturni 

podsustav 

 

infrastrukturu 

50. 

 

Pravilnik o tehničkim 
uvjetima za industrijske 

kolosijeke 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 

IV. tromjesečje 2019. III. tromjesečje 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

51. 

 

Pravilnik o visini 
godišnje naknade za 
uporabu javnih cesta 

što se plaća pri 
registraciji motornih 

priključnih vozila 

 

 

 

Uprava za cestovnu i 
željezničku 

infrastrukturu 

 
 
 
 

IV. tromjesečje 2019. 

 
 
 
 

III. tromjesečje 2019. 

/ 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

52. 

 

Pravilnik o obveznom 
sadržaju i metodologiji 

izrade Sektorske 
strategije, nacionalnih 

planova i plana 
građenja, 

modernizacije, obnove i 
održavanja željezničke 

infrastrukture, planu 
uključivanja ključnih 

dionika u izradu 
strateške i planske 

dokumentacije, 
funkcionalnosti 

informatičkog sustava 
za praćenje provedbe 
projekata realizacije 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

IV. tromjesečje 2019. listopad 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 



investicija u željezničku 
infrastrukturu 

53. 

 
Pravilnik o zvanjima i 

svjedodžbama o 
osposobljenosti 

pomoraca 
 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

IV. tromjesečje 2019. 

 

listopad 2019. 
/ 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

54. 

 
Pravilnik o uvjetima i 

načinu održavanja reda 
u lukama i na ostalim 
dijelovima unutarnjih 

morskih voda i 
teritorijalnog mora 

Republike Hrvatske 
 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

IV. tromjesečje 2019. 

 

 

listopad 2019. 

 

/ 

 

 

Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

55. 

 
Plan intervencija kod 

iznenadnih onečišćenja 
mora 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

IV. tromjesečje 2019. 

 

listopad 2019. 

 

/ 

 

Vlada Republike Hrvatske 

56. 

 
Strategija razvoja 

širokopojasnog pristupa 
u Republici Hrvatskoj u 
razdoblju od 2020. do 

2027. godine 
 

Uprava zračnog 
prometa, 

elektroničkih 
komunikacija i pošte 

IV. tromjesečje 2019. listopad/studeni 2019. / Vlada Republike Hrvatske 

57. 

 

Pravilnik o načinu 
izrade i objavljivanja 

voznog reda 

 

Uprava kopnenog 
prometa i inspekcije 

IV. tromjesečje 2019. studeni 2019. / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

  
Uredba o uvjetima za 

uplovljavanje, prolazak 

     



58. i boravak stranih javnih 
i 

znanstvenoistraživačkih 
brodova te uvjetima i 

načinu obavljanja 
znanstvenih i drugih 

istraživanja u 
unutarnjim morskim 

vodama, teritorijalnom 
moru, 

epikontinentalnom i 
gospodarskom pojasu 
Republike Hrvatske 

 

 

 

Uprava pomorstva/ 
Uprava sigurnosti 

plovidbe 

 

 

 

 

IV. tromjesečje 2019. 

 

 

 

 

studeni 2019. 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

Vlada Republike Hrvatske 

 

59. 

 

Uredba o pristaništima 
unutarnjih voda 

Uprava unutarnje 
plovidbe 

IV. tromjesečje 2019. IV. tromjesečje 2019.  / Vlada Republike Hrvatske 

 

60. 

 

Uredba o tehničko-
tehnološkim i 

sigurnosnim uvjetima 
za luke i pristaništa 

unutarnjih voda 

 

Uprava unutarnje 
plovidbe 

IV. tromjesečje 2019. IV. tromjesečje 2019.  / Vlada Republike Hrvatske 

61. 

 

Pravilnik o posadi 
plovila unutarnje 

plovidbe 

 

Uprava unutarnje 
plovidbe 

IV. tromjesečje 2019. IV. tromjesečje 2019.  / Ministar mora, prometa i infrastrukture 

 

U Zagrebu,  27. prosinca 2018. godine. 


