
Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine", br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 
31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine", br. 150/2011), 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj donijela 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE 
SKUPŠTINE PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENI 
ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA 
OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG 
ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE 

I. 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u 
lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području 
Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/14-01/3, ur.broja: 2710/1-01-01/5-14-
101, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici 
održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, a koja se odnosi na 
proširenje lučkog područja za luku Volosko-privezište/sidrište Preluk i utvrđivanje 
lučkog područja luke Muroskva. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama". 

Klasa: 
Ur.broj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



O B R A Z L O Ž E NJ E 

Temeljem članka 74. stavaka 1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine", br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), 
županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet 
županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planom i uz 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a lučka uprava je dužna predložiti promjenu 
akta o lučkom području ako to zahtijevaju razvojni, gospodarski, administrativni ili 
drugi razlozi. 

Temeljem iste odredbe Županijska skupština Primorsko-goranske županije predložila 
je izmjenu obuhvata lučkog područja za luku Volosko-privezište/sidrište Preluk i 
utvrđivanje lučkog područja luke Muroskva zbog postojanja inicijative za davanje 
koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje u navedenim lukama. 

Na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja, 12 lipnja i 26. lipnja 2014. godine 
Županijska skupština Primorsko - goranske županije je donijela Odluku izmjeni 
Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet od 
županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije (Klasa: 
021-04/14-01/3, Ur.broj: 2710/1-01-01/5-14-101), te je svojim dopisom (Klasa:342-
01/14-05/26, Ur.broj: 2170/1-07-02/6-14-4, od dana 01. srpnja 2014. godine) 
zatražila suglasnost Vlade Republike Hrvatske na istu. 

Sukladno navedenom, ovo Ministarstvo izradilo je prijedlog Odluke o davanju 
suglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama 
otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-
goranske županije te na isti zaprimilo pozitivna mišljenja Ministarstva financija, 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i prirode, 
Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva gospodarstva i Ministarstva 
turizma. 

U odnosu na primjedbu Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske kako je u 
uvodnom dijelu prijedloga Odluke, kao pravni temelj za donošenje Odluke, potrebno 
navesti najprije Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama a tek potom Zakona o 
Vladi Republike Hrvatske, navodimo kako je ista prihvaćena. 

U odnosu na primjedbu vezano za ispunjenje uvjeta propisanih člankom 74. stavkom 
1. i 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, navodimo kako je u odnosu na 
pitanje usklađenosti prijedloga Odluke s prostornim planom, na prijedlog Odluke 
zaprimljeno pozitivno mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. U 
odnosu na pitanje razloga za promjenu akta o lučkom području navodimo kako su 
Pravilnikom o dopuni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela 
luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, 
uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda 
(„Narodne novine" broj: 47/2013) zadužene sve lučke uprave koje upravljaju lukama 
otvorenim za javni promet o županijskog i lokalnog značaja, za potrebe 
administrativnog upravljanja lučkim područjem, u roku od šest mjeseci, u cilju 
utvrđenja obuhvata lučkog područja izraditi prikaz cjelokupnog obuhvata lučkog 
područja, na digitalnom ortofoto planu (DOF) s uklopljenom kopijom katastarskog 
stanja, sve na način da se obuhvate i sva područja koja se u stvarnosti koriste kao 



lučka područja, a izvan su lučkog sustava, te na tako izrađen prijedlog ishoditi 
potvrdu nadležnog upravnog tijela za provedbu dokumenata prostornoga uređenja da 
obuhvat lučkog područja nije u suprotnosti s dokumentima prostornoga uređenja i 
dostaviti osnivaču s prijedlogom za promjenom akta o lučkom području. 
U odnosu na primjedbu vezano za naslov prijedloga Odluke, navodimo kako je isti 
usklađen sa uputom danom na sjednici Koordinacije za gospodarstvo, investicije i 
fondove Europske unije prilikom donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o 
davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske 
županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave 
Dubrovnik za luke županijskog i lokalnog značaja („Narodne novine", broj: 61/2014). 
U odnosu na pitanje naziva Odluke koju je donijela Županijska skupština Primorsko -
goranske županije, navodimo kako Vlada Republike Hrvatske može ili dati ili uskratiti 
davanje suglasnosti na Odluku, no ne može ulaziti u sam sadržaj, odnosno naslov 
Odluke. 
Priloženo, sukladno traženju Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, na 
znanje dostavljamo postojeću Odluku Županijska skupština Primorsko - goranske 
županije, čija se izmjena predlaže. 


