
 

 

               Prijedlog 

 

 

 

 

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 

150/11, 119/14 I 93/16) i članka 69. stavka 3. Zakona o cestama (Narodne novine, br. 84/11, 

22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 

2017. godine donijela 

 

ZAKLJUČAK 

 

1.  Utvrđuje se Smjernica za provedbu planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta 

tijekom njihove eksploatacije i održavanja pod nazivom: Smjernica za kontrolu sigurnosti 

cesta, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i 

infrastrukture aktom, klase: 340-03/14-03/01, urbroja: 530-05-3-3-1-17-48, od 27.lipnja 2017. 

godine.  

2.  Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da o ovom Zaključku izvijesti 

pravne osobe koje upravljaju javnim cestama i koncesionare, a Smjernicu iz točke 1. ovoga 

Zaključka objavi na svojim mrežnim stranicama. 

3.  Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da Smjernicu iz točke 1. 

ovoga Zaključka, na odgovarajući način, dostavi Europskoj komisiji. 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb,  _______ 2017. 

 

        PREDSJEDNIK 

mr. sc. Andrej Plenković 

  



 

 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

Sukladno odredbama Zakona o cestama, implementacijom Direktive 2008/96/EC Europskog 

parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture 

(SL L 319 od 29. studenoga 2008. godine), te Programu građenja i održavanja javnih cesta za 

razdoblje od 2017. do 2020. godine kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici 

održanoj 11. svibnja 2017. godine., određeno je, da će Smjernice za provedbu planirane 

planirane politike poboljšanja sigurnosti cesta tijekom njihove eksploatacije i održavanja pod 

nazivom: Smjernica za kontrolu sigurnosti cesta posebnim zaključkom utvrditi Vlada 

Republike Hrvatske. 

Ovom se smjernicom određuje način i postupak izvođenja revizije cestovne sigurnosti za 

infrastrukturne projekte na cestovnoj mreži Republike Hrvatske koja je dio transeuropske 

cestovne mreže (TEM). Smjernica imaju preventivno i proaktivno djelovanje na sigurnost 

prometa na cestama s ciljem smanjenja broja prometnih nesreća i maksimalnog ublažavanja 

posljedica prometnih nesreća na cestama.  

 

Ova smjernica služi za usmjeravanje Inspektora u postupcima revizije postojećih cesta 

obzirom na sigurnost, te usmjeravanje upravitelja javnih cesta i koncesionara u postupanju po 

izvješću i mjerama Inspektora za poboljšanje cestovne sigurnosti. 

U smjernici su sadržane odredbe koje su u skladu s navedenom Direktivom koja se 

primjenjuje na cestama koje su dio transeuropske cestovne mreže (TEM) i na cestama koje su  

djelomično ili u cijelosti financirane sredstvima Europske unije. 

 

 


