
 
 

PRIJEDLOG 
 
 
 
 
  Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 
novine br. 150/2011) i članaka 7.4, 8.4 i 13.7 b) te Dodatka 4 Izmjena br. 2 Ugovora o 
koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i 
Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., od 2. prosinca 2013. godine, Vlada Republike 
Hrvatske je na sjednici održanoj _________ 2014. godine donijela 
 
  

Z A K L J U Č A K 
 
 
 1. U okviru ispunjenja obveza Republike Hrvatske kao Davatelja koncesije za 
građenje novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb putem dodijeljene koncesije te 
uspješne izgradnje novog putničkog terminala, potrebno je: 
 
 a) da Zračna luka Zagreb d.o.o. plati Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb d.d. ( u 
daljnjem tekstu: Koncesionar),  troškove arheoloških istraživanja, sukladno članku 7.4 
Izmjena br. 2. Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između 
Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., od 2. prosinca 2013. godine (u 
daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji), koje je Koncesionar proveo sukladno očitovanju 
Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zagrebu, 
klase: 612-08/13-03/0049, urbroja: 532-04-02/8-13-2, od 4. ožujka 2013. godine; 
 
 b) da Zračna luka Zagreb d.o.o. plati troškove neovisnog inženjera u dijelu koji 
predstavlja obvezu Republike Hrvatske kao Davatelja koncesije, a koji su vezani za 
obavljanje usluga koje neovisni inženjer pruža Republici Hrvatskoj kao Davatelju koncesije i 
Koncesionaru  temeljem  članka 8.4 Ugovora o koncesiji.  
 
 2. Radi pravovremene realizacije izgradnje novog putničkog terminala iz točke I. 
ovoga Zaključka, Zračna luka Zagreb d.o.o. treba izvršiti sljedeće obveze: 
 
 a) provesti postupak javne nabave te ugovoriti i financirati pružanja usluga i 
izvođenja radova izvan koncesijskog područja, sukladno uvjetima Vodopravne dozvole za 
ispuštanje voda  koju su Zračnoj luci Zagreb d.o.o. izdale Hrvatske vode, Vodnogospodarski 
odjel za slivno područje Grada Zagreba, klase: UP/Iº - 325-03/03-01/0066, urbroja: 374-25-4-
06-10, od 13. ožujka 2006. godine,  te Vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda kuju 
su Zračnoj luci Zagreb d.o.o. izdale Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, 
klase UP/Iº -325-04/13-05/238, urbroja: 374-25-3-13-5, od 16. rujna 2013. godine, koje se 
odnose na: 

-  izgradnju tlačnog cjevovoda oborinskih/otpadnih voda Zračna luka Zagreb-
rijeka Sava; 

-  izgradnju fekalnog cjevovoda Zračna luka Zagreb-komunalni sustav Velike 
Gorice; 
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 b) financirati dio troškova projektiranja i izgradnje unutar koncesijskog područja 
sustava oborinske odvodnje čime se smanjuju troškovi izvođenja radova izvan koncesijskog 
područja iz točke 2. a) ovoga Zaključka, sukladno Dodatku 4 Ugovora o koncesiji. 
 
 3. Zadužuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u okviru svojih 
ovlasti predstavnika Republike Hrvatske u Skupštini društva Zračna luka Zagreb d.o.o., 
osigura ispunjenje radnji iz točaka 1. i 2. ovoga Zaključka u odnosu na svaku predstojeću 
kalendarsku godinu, prema stvarnim potrebama projekta.  
 
 4. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sklopit će sporazum sa 
Zračnom lukom Zagreb d.o.o. radi usklađenja međusobnih aktivnosti u vezi s poduzimanjem 
radnji i osiguravanjem financijskih sredstava iz ovoga Zaključka. 
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