
Na temelju članka 67. stavka 6 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 i 
119/2014) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 

donijela 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU 

UPRAVNOG VIJEĆA LUČKE UPRAVE ZADAR BR. 246/2015 O 
IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE BROJ: 156/2014 OD 24. VELJAČE 

2014. GODINE 

I. 

Daje se prethodna suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave 
Zadar br. 246/2015 o izmjenama i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24 veljače 2014. 
godine, kojom se mijenja lučko područje dano u koncesiju, povećava iznos stalnog 
dijela naknade za koncesiju i formira zajedničko Povjerenstvo radi utvrđivanja 
činjeničnog stanja u slučajevima nastupa okolnosti iz točaka VII. i IX. iste Odluke, u 
tekstu kako je utvrdilo Upravno vijeće Lučke uprave Zadar na sjednici održanoj 04. 
svibnja 2015. godine. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Klasa: 
Ur.broj: 
Zagreb, 

PREDSJEDNIK 

Zoran Milanović 



OBRAZLOŽENJE 

Upravno vijeće Lučke uprave Zadar, donijelo je Odluku o produženju roka 
trajanja prvenstvene koncesije dodijeljene trgovačkom društvu Luka Zadar d.d. 
Zadar, br. 156/2014, od 24. veljače 2014. godine, na koju Odluku je ishođena 
prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske Klasa UP/l-022-03/14-04/153, 
Urbroj: 50301-05/18-14-3 od 15. svibnja 2014. godine. 

Međutim, osim produženja roka trajanja koncesije, temeljem zahtjeva 
Ovlaštenika koncesije, sporazumno je utvrđena potreba izmjene drugih uvjeta iz 
Odluka i Ugovora o koncesiji, a koji se odnose na izmjenu ukupne površine 
kopnenog dijela koncesijskog područja i to na način da se granica obuhvata utvrdi na 
udaljenosti 1 metar od obalne crte, za razliku od prijašnjih 6 metara. 

Površina lučkog područja koja se rasprostire na udaljenosti manjoj od 1 metar 
od obalne crte nije u prvenstvenoj koncesiji, već u isključivoj nadležnosti Lučke 
uprave Zadar kao davatelja koncesije. 

Također, utvrđena je potreba formiranja zajedničkog Povjerenstva radi 
utvrđivanja činjeničnog stanja u slučajevima nastupa okolnosti iz točaka VII. i IX. 
osnovne Odluke, a koje točke se odnose na mogućnost oduzimanja prvenstvene 
koncesije ili izuzimanja lučkog područja iz koncesije u slučajevima smanjivanja 
investicija i obima obavljanja lučke prekrcajne djelatnosti. 

Slijedom navedenog Upravno vijeće Lučke uprave Zadar je na sjednici 
održanoj 18. srpnja 2014. godine donijelo Odluku br. 161/2014 o izmjeni i dopuni 
Odluke br. 156/2014, te zatražilo suglasnost Vlade Republike Hrvatske na istu. 

Temeljem traženja Lučke uprave Zadar, ovo Ministarstvo izradilo je prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Odluku br. 161/2014 te zatražilo mišljenja nadležnih 
tijela na istu, te po ishođenju mišljenja prijedlog Odluke uputilo na Vladu Republike 
Hrvatske radi donošenja. 

Međutim, zbog nomotehničkih grešaka u Odluci Upravnog vijeća Lučke 
uprave Zadar br. 161/2014, Vlada Republike Hrvatske nije donijela Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na istu. 

Slijedom navedenog na svojoj 26. sjednici održanoj dana 04. svibnja 2015. 
godine Upravo vijeće Lučke uprave Zadar donijelo je Odluku broj 246/2015 o 
izmjenama i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. godine, kojom se 
mijenjaju točka II. i točka VII. stavak 1. alineja a) i dopunjuje točka XII. novim 
stavkom 2, te stavlja van snage Odluka br. 161/2014. 

Odlukom broj 246/2015 o izmjeni i dopuni Odluke broj: 156/2014 od 24. 
veljače 2014. godine mijenja se obuhvat lučkog područja na način da se granica 
utvrdi na udaljenosti 1 metar od obalne crte, za razliku od prijašnjih 6 metara. 

U ovom dijelu ističemo kako je dana 04. srpnja 2014. godine održan sastanak 
u ovom Ministarstvu, između predstavnika ovog Ministarstva, predstavnika Lučke 
uprave Zadar i predstavnika trgovačkog društva Luka Zadar d.d. Zadar na kojem je 
zaključeno kako je prigovor Ovlaštenika koncesije opravdan. Prvenstveno iz razloga 
što je u drugim lukama otvorenim za javni promet od osobitoga (međunarodnoga) 
gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku lučko područje dano u prvenstvenu 
koncesiju određeno na način da je iz istoga isključen pojas u širini od jednog metra 
računajući od dodirne linije kopna i mora, koji pojas je ostaje u nadležnosti Lučke 
uprave, a također i iz razloga što je pojas od 5 metara za koji se proširuje 
koncesionirano područje nužan Ovlašteniku koncesije za nesmetano obavljanje 
lučkih djelatnosti za koje mu je koncesija dana te povećanje kvalitete pružanja istih 
djelatnosti. 

U vezi s povećanjem koncesioniranog područja mijenja se i točka VII. stavak 



1. alineja a) kojom je uređen iznos stalnog dijela naknade za koncesiju, a koji se 
plaća prema metrima kvadratnim zauzetog pomorskog dobra. 

Dopuna Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. odnosi se na osnivanje 
zajedničkog Povjerenstva od tri člana, od kojih jednog imenuje Davatelj koncesije, 
drugog Ovlaštenik koncesije, dok trećeg imenuju izabrana dva člana sporazumno, a 
podredno Upravno vijeće Davatelja koncesije. Isto Povjerenstvo, predstavljalo bi ad 
hoc tijelo koje bi se sastajalo u slučaju eventualnih sporova između Davatelja 
koncesije i Ovlaštenika koncesije, a u cilju postizanja sporazuma radi razrješenja 
nastalog spora. U ovom dijelu ističemo kako se ne radi o tijelu koje bi se redovito 
sastajalo i donosilo obvezujuće odluke, već o tijelu koje bi raspravljalo u slučaju 
dvojbenih situacija u cilju lakšeg postizanja sporazuma između Davatelja koncesije i 
Ovlaštenika koncesije. 

Ističemo kako je zahtjev za produženjem roka trajanja koncesije ovlaštenik 
koncesije trgovačko društvo Luka Zadar d.d. Zadar podnijelo Lučkoj upravi Zadar 
dana 30. prosinca 2008. godine, stoga je postupak za donošenje odluke o 
produženju koncesije i sukladno tome izmjenu ostalih uvjeta iz odluke i ugovora o 
koncesiji započeo prije stupanja na snagu Zakona o koncesijama („Narodne novine" 
broj: 125/2008) koji je člankom 46. propisivao kako će se postupci davanja koncesija 
koji su započeli prije stupanja na snagu istog Zakona, dovršiti prema odredbama 
propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona. Napominjemo 
kako i važeći Zakon o koncesijama člankom 62. stavkom 1. propisuje kako će se 
postupci davanja koncesija koji su započeli prije stupanja na snagu istog Zakona, 
dovršiti prema odredbama propisa koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu 
ovoga Zakona. 

Također u ovom dijelu navodimo kako uvjeti i mogućnosti za nastanak 
izmjene ugovora o koncesiji nisu mogli biti predviđeni u dokumentaciji za nadmetanje 
i u ugovoru o koncesiji na jasan i nedvosmislen i precizan način, budući da u 
trenutku zaključenja ugovora o koncesiji tada važeći Zakon isto nije propisivao kao 
obvezu. 

Člankom 67. stavkom 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(„Narodne novine" broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) 
propisano da lučka uprava može iznimno, na zahtjev ovlaštenika, uz prethodnu 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske, za prvenstvenu koncesiju produžiti rok 
trajanja koncesije do ukupno 50 godina, za određena područja i odgovarajuće 
djelatnosti, te sukladno tome izmijeniti i ostale uvjete iz odluka i ugovora o koncesiji u 
slučaju da nove investicije to gospodarski opravdavaju i/ili ako nastupi viša sila. 

Na Odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar, kojom je produžena 
koncesija trgovačkom društvu Luka Zadar d.d., Vlada Republike Hrvatske dala je 
prethodnu suglasnost Odlukom klasa UP/l-022-03/14-04/153, urbroj: 50301-05/18-
14-3 od 15. svibnja 2014. godine, stoga je stav ovog Ministarstva kako na odluku 
kojom se mijenja odluka na koju je Vlada Republike Hrvatske dala prethodnu 
suglasnost potrebno zatražiti prethodnu suglasnost. 

U ovom dijelu posebno ističemo kako se sukladno članku 48. Zakona o 
pomorskom dobru i morskim lukama lučka uprava osniva radi upravljanja, gradnje i 
korištenja luke otvorene za javni promet, sukladno članku 54. stavku 1. podstavku 3. 
Zakona Upravno vijeće lučke uprave odlučuje o davanju koncesija, a sukladno 
članku 67. stavku 6. Zakona lučka uprava može produžiti rok prvenstvene koncesije 
za određena područja i odgovarajuće djelatnosti i shodno tome izmijeniti i ostale 
uvjete iz odluke i ugovore. 

Ovom Odlukom upravo se mijenjaju područje dano u prvenstvenu koncesiju te 
u vezi s time i određeni uvjeti (stalni dio naknade za koncesiju) iz odluke i ugovora o 



koncesiji. 
Ističemo kako je, sukladno članku 50. stavku 1. podstavku 4. djelatnost lučke 

uprave osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanje lučkog prometa i tehničko -
tehnološkog jedinstva, što se ovom Odlukom želi postići. 

Zaključno navodimo kako se Odlukom broj 246/2015 o izmjenama i dopuni 
Odluke broj: 156/2014 od 24. veljače 2014. godine ne produžuje dodatno rok trajanja 
koncesije već samo mijenja područje dano u koncesiju i s tim u vezi povećava iznos 
stalnog dijela naknade za koncesiju. 


