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prijedlog 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, 
broj:150/2011 i 119/2014), a u svezi s člankom 10. točkom 11. Uredbe o upravljanju i 
vođenju poslova Agencije za vodne putove (Narodne novine, broj: 58/2008), Vlada Republike 
Hrvatske na sjednici održanoj godine donijela je: 

ODLUKU 
o davanju suglasnosti na Poslovno i 

financijsko izvješće o radu Agencije za 
vodne putove za 2014. godinu 

I 

Daje se SUGLASNOST na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne 
putove za 2014. godinu koje je usvojilo Upravno vijeće Agencije na svojoj sedamnaestoj 
sjednici u trećem sazivu (17/111) održanoj dana 30. ožujka 2015. godine, Odlukom br: UV-15-

02/01. 

II 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 
Urbroj 

ZAGREB, 

PREDSJEDNK 

Zoran Milanović 



Obrazloženje: 

Agencija za vodne putove je javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske 
Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN-109/2007; 132/2007 i 51a/2013), čiji je 
osnovni zadatak upravljanje vodnim putovima RH obavljanjem javne službe na temelju 
javnih ovlasti kojima se ostvaruje sigurnost plovidbe. 
Javna služba obuhvaća poslove gradnje, tehničkog unapređenja i prometno tehnološke 
modernizacije vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih 
putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. 
Financijska sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije osiguravaju se u državnom proračunu 
i iz drugih izvora. 

Poslovanje Agencije odvija se sukladno Uredbi o upravljanju i vođenju poslova 
Agencije za vodne putove (NN-58/2008) i Statutu, te ostalim općim aktima. 
Temeljem članka 10. spomenute Uredbe Upravno vijeće Agencije prihvaća Poslovno i 
financijsko izvješće o radu Agencije po proteku poslovne godine i o tome donosi Odluku te to 
izvješće dostavlja Vladi Republike Hrvatske na SUGLASNOST. 

Agencija za vodne putove dostavila je ovom Ministarstvu Poslovno i financijsko 
izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2014. godinu, koje je usvojilo Upravno vijeće 
Agencije na svojoj sedamnaestoj sjednici u trećem sazivu Odlukom br: UV-15-02/01od 30. 
ožujka 2015. godine. 

S obzirom na izneseno, stekli su se uvjeti da se temeljem članka 10. točke 11. Uredbe 
o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove (Narodne novine broj: 58/2008) 
citirano izvješće podnose Vladi Republike Hrvatske na SUGLASNOST. 

Predlaže se prijedlog ove Odluke kojom Vlada Republike Hrvatske daje 
SUGLASNOST na Poslovno i financijsko izvješće o radu Agencije za vodne putove za 2014. 
godinu staviti na sjednicu Vlade RH radi donošenja. 


