
 

 

SMJERNICE ZA KOORDINACIJSKI SASTANAK 

 

Prema članku 15. Zakona o željeznici (NN 32/2019 i 20/2021), glavni upravitelj 

infrastrukture dužan je organizirati redovite koordinacijske sastanke sa zainteresiranim 

željezničkim prijevoznicima i podnositeljima zahtjeva uz sudjelovanje Regulatornog 

tijela kao promatrača. Koordinacija se provodi najmanje jednom godišnje, a upravitelj 

infrastrukture dužan je na svojoj mrežnoj stranici objaviti pregled aktivnosti poduzetih 

u skladu s člankom 15. ZOŽ-a. 

Koordinacija među ostalim obuhvaća: 
1. potrebe podnositelja zahtjeva povezane s održavanjem i razvojem 

infrastrukturnog kapaciteta 
2. korisnički orijentirane ciljeve kvalitete koji su navedeni u ugovoru o upravljanju 

željezničkom infrastrukturom i poticaje za smanjivanje troškova povezanih s 
pristupom infrastrukturi i smanjenje visine naknada i njihovu provedbu 

3. sadržaj i provedbu izvješća o mreži 
4. pitanja intermodalnosti i interoperabilnosti i 
5. sva ostala pitanja povezana s uvjetima za pristup infrastrukturi, njezino 

korištenje i kvalitetom usluga upravitelja infrastrukture. 

Koordinacija se provodi održavanjem sastanka sa svim zainteresiranim željezničkim 

prijevoznicima i podnositeljima zahtjeva. 

Na koordinacijske sastanke se prema potrebi mogu pozvati i predstavnici korisnika 

usluga željezničkog prijevoza putnika i tereta te predstavnici državnih, regionalnih ili 

lokalnih tijela. 

Sastanak se može održati i putem web aplikacije. 

Cilj koordinacijskih sastanaka je upoznavanje svih zainteresiranih podnositelja 

zahtjeva o planovima upravitelja infrastrukture vezanim uz predmet sastanka te 

izražavanje stavova podnositelja zahtjeva o planovima upravitelja infrastrukture. 

Za održavanje koordinacijskih sastanaka zadužena je organizacijska jedinica HŽ 

Infrastrukture nadležna za poslove pristupa infrastrukturi. Ovisno o predmetu 

sastanka, na sastanku sudjeluju predstavnici drugih organizacijskih jedinica HŽ 

Infrastrukture. 

HŽ Infrastruktura d.o.o. određuje datum sastanka te predlaže dnevni red sastanka. 

Prijedlog dnevnog reda šalje se svim poznatim podnositeljima zahtjeva i na znanje 

regulatornom tijelu. Podnositelji zahtjeva mogu u roku kojeg odredi upravitelj 

infrastrukture predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 

Tijekom koordinacijskog sastanka upravitelj infrastrukture iznosi svoje planove vezane 

uz predmet sastanka. Podnositelji zahtjeva iznose svoje stavove i prijedloge o 

planovima upravitelja infrastrukture. Upravitelj infrastrukture dužan je razmotriti sve 

iznesene stavove i prijedloge podnositelja zahtjeva, ali ih nije dužan prihvatiti. 

Upravitelj infrastrukture će obrazložiti neprihvaćanje prijedloga podnositelja zahtjeva. 



 

Ukoliko se upravitelj infrastrukture ne može na koordinacijskom sastanku očitovati o 

nekom pitanju, određuje rok u kojem će se očitovati. Očitovanje se šalje svim 

sudionicima sastanka.  

Koordinacijski sastanak zaključuje se određivanjem aktivnosti koje treba poduzeti uz 

određivanje nositelja aktivnosti i roka za njeno provođenje. 

Upravitelj infrastrukture na svojoj mrežnoj stranici objavljuje pregled aktivnosti koje je 

poduzeo. Pregled aktivnosti objavljuje se najkasnije dva mjeseca prije održavanja 

sljedećeg koordinacijskog sastanka. 

O koordinacijskom sastanku vodi se zapisnik. 


