
Na temelju članka 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 
novine" broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 31. stavka 
2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine" broj: 150/2011 i 119/2014) 
Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj donosi: 

ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA 
POVJERAVANJE OBAVLJANJA SPOREDNIH DJELATNOSTI 

MANJEG OPSEGA U LUCI POSEBNE NAMJENE -
BRODOGRADILIŠTU BRODOTROGIR DD 

I. 

Vlada Republike Hrvatske - Davatelj koncesije, daje suglasnost Ovlašteniku 
koncesije, trgovačkom društvu Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. za povjeravanje 
obavljanja sporednih djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga drugim pravnim i 
fizičkim osobama u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra u luci posebne 
namjene - brodogradilišta Brodotrogir d.d., a prema Popisu koji čini sastavni dio ove 
Odluke kao Prilog I. 

II. 

Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke dužan je o svakoj nastaloj promjeni 
podataka sadržanih u Prilogu I. ove Odluke obavijestiti Ministarstvo pomorstva, 
prometa i infrastrukture u roku od 10 dana od dana nastale promjene. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 
Urbroj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



Prilog I. 

Popis trgovačkih društava kojima se povjerava obavljanje sporednih djelatnosti 
manjeg opsega u luci posebne namjene - brodogradilištu Brodotrogir d.d.: 

1. TEKOL d.o.o. za antikorozivne radove, Put brodograditelja 16, Trogir, MBS 
130035622 OIB 22597892324, djelatnost: proizvodnja metalnih konstrukcija, 
kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala, obrada i presvlačenje metala, opći 
mehanički radovi, antikorozivna zaštita u industriji i brodogradnji i dr.; 

2. CAPAX d.o.o. za proizvodnju i usluge, Velimira Škorpika 17B, Šibenik, MBS 
100012767, OIB 12350297730, djelatnost: izrada i upravljanje bazama podataka, 
obrada podataka, tehničko ispitivanje i analiza. 



OBRAZLOŽENJE 

Ovo Ministarstvo zaprimilo je zahtjev trgovačkog društva Hrvatska brodogradnja 
Trogir d.o.o., ovlaštenika koncesije u luci posebne namjene - brodogradilišta 
Brodotrogir d.d., za ishođenjem prethodne suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, 
kao davatelja koncesije, za povjeravanje obavljanja sporednih djelatnosti manjeg 
opsega u luci posebne namjene - brodogradilišta Brodotrogir d.d., drugim pravnim i 
fizičkim osobama. 

Naime, člankom 26. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne 
novine" broj: 158/03, 100/2004, 141/06, 38/09 i 123/2011) određeno da ovlaštenik 
koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može 
sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i 
fizičkim osobama uz suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskorištavanja 
pomorskog dobra. 

U odnosu na popis vanjskih suradnika dostavljen od strane ovlaštenika koncesije 
navodimo kako su u Prilogu 1. prijedloga Odluke za trgovačka društva navođeni 
osobni identifikacijski brojevi, te da su podaci o sjedištima društava usklađeni s 
podacima navedenim u sudskom registru. 

Također navodimo kako je na ovlaštenika koncesije, trgovačko društvo Hrvatska 
brodogradnja Trogir d.o.o., prenijeta koncesija temeljem Ugovora o prijenosu 
Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne 
namjene - brodogradilišta Brodotrogir d.d. od dana 21. lipnja 2000. godine, sa 
dotadašnjeg ovlaštenika koncesije trgovačkog društva Brodotrogir d.d., koje je 
koncesiju steklo dana 4. kolovoza 1999. godine temeljem Ugovora o koncesiji 
pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene -
brodogradilišta Brodotrogir d.d. na rok od 32 godine računajući od dana 8. srpnja 
1999. godine. 


