
PRIJEDLOG

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, 
br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 
________ 2019. godine donijela

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje 
Amandmana Petra Škorića, Ljubice Maksimčuk i Josipa Dakića, zastupnika u Hrvatskome 
saboru, od 10. srpnja 2019. godine, na članak 31. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb,

PREDSJEDNIK

mr. se. Andrej Plenković



Obrazloženje

Zastupnici u Hrvatskom saboru Petar Škorić, Ljubica Maksimčuk i Josip Đakić podnijeli su 
Amandman na članak 31. stavak 3. Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama 
Zakona o sigurnosti prometa na cestama P.Z.E. 616 kojim se u članku 196. važećeg Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama povećava iznos novčane kazne za vozača koji za vrijeme vožnje 
upotrebljava mobitel ili druge uređaje.

Razloge podnošenja amandmana navedeni zastupnici nalaze u činjenici da je iznos novčane 
kazne potrebno povećati u dvostrukom iznosu u odnosu na iznos utvrđen važećim Zakonom, 
što će doprinijeti porastu svijesti vozača o neupolrebljavanju mobitela i drugih uređaja za 
vrijeme vožnje, a što će u konačnici doprinijeti smanjenju broja prekršaja i povećanju sigurnosti 
odvijanja prometa. Smatraju daje povećanje iznosa novčane kazne u dvostrukom iznosu, a ne 
u trostrukom kako se predlaže Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
0 sigurnosti prometa na cestama primjerenije težini počinjenog prekršaja, standardu građana i 
iznosima propisanim za isti prekršaj u državama članicama Europske unije.

Predloženi amandman potrebno je prihvatiti, stoga se ovim Zaključkom predlaže dati odobrenje 
predstavniku Vlade za prihvaćanje istog.



F.U. hr. 616/3

HRVATSKI SABOR 
Petar Škorić, zastupnik 
Ljubica Maksimčuk, zastupnica 
Josip Đakić, zastupnik

Klasa: 022-03/19-01/56

Zagreb, 10. srpnja 2019.god.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA 
g. Gordanu Janđrokoviću

Amandman na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona 
0 sigurnosti prometa na cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616

Predmet:

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne novine, br. 81/13, 
113/16, 69/17. i 29/18) na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 
sigurnosti prometa na cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 616, podnosimo slijedeći ameindman:

AMANDMAN

U članku 31. u stavku 3. broj: „1.500,00“ zamjenjuje se brojem: „1.000,00“

Obrazloženje;

Iznosom novčane kazne predloženim ovim amandmanom povećava se novčana kazna u 
dvostrukom iznosu, što će sigurno doprinijeti porastu svijesti vozača o neupotrebljavanju 
mobitela i drugih uređaja za vrijeme vožnje, a što će u konačnici i doprinijeti smanjenu broja 
prekršaja i povećanju sigurnosti odvijanja prometa. Predloženo povećanje kazne u dvostrukom 
iznosu u odnosu na važeći zakon, a ne u trostrukom iznosu kako je predloženo ovim konačnim 
prijedlogom zakona, bilo bi puno primjerenija težini počinjenog prekršaja, standardu naših 
građana kao i iznosima propisanim za isti prekršaj u državama članicama Europske unije.
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