
Na temelju članka 20. stavka 3. te članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim 
lukama (Narodne novine, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), Vlada Republike Hrvatske je 
na sjednici održanoj ___________ 2015. godine donijela 

 
 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O KONCESIJI NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU IZGRADNJE I 

GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA U UVALI 
LUKE, NA DIJELU k.o. TISNO 

 
 

I. 
 

U Odluci o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne 
namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno (Narodne novine, br. 28/14), u 
točki II. stavku 4. broj: „63.345“ zamjenjuje se brojem: “62.143“, a riječi: „od čega je 8.835 m² 
kopneni prostor, dok je 54.510 m² morski akvatorij,“ brišu se.  
 

II. 
 
U točki VI. stavku 2. podstavku 1. točki a) broj: „380.070,00“ zamjenjuje se brojem: „372.858,00“. 
 
U podstavku 2. točki a) broj: „380.070,00“ zamjenjuje se brojem: „372.858,00“. 
 
U podstavku 3. točki a) broj: „443.415,00“ zamjenjuje se brojem: „435.001,00“. 
 
U podstavku 4. točki a) broj: „443.415,00“ zamjenjuje se brojem: „435.001,00“. 
 

III. 
 
U točki IX. stavku 2. broj: „760.140,00“ zamjenjuje se brojem: „745.716,00“. 

 
IV.  

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama. 
 
Klasa:  
Urbroj:  
Zagreb,  
 

Predsjednik 
 

Zoran Milanović 
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OBRAZLOŽENJE 
 

Odluka o izmjenama Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na 

dijelu k.o. Tisno 
 

Vlada Republike Hrvatske Odlukom o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i 
gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. 
Tisno („Narodne novine“, broj 28/14) dodijelila je koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra na području k.o. Tisno, trgovačkom društvu „EKO NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, kao 
predstavniku konzorcija sastavljenog od tri društva: EKO NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, EUROCIJEV 
d.o.o., Zagreb i EKOTOURS d.o.o., Zagreb. Točkom VIII. Odluke ovlaštenik koncesije zadužen je 
ishoditi pravomoćnu lokacijsku dozvolu (odnosno drugu dozvolu odgovarajućeg ili većeg značaja, 
sukladno propisima kojima se regulira prostorno uređenje i gradnja) prije potpisivanja Ugovora, a 
najkasnije u roku od dvije godine od dana objave Odluke o koncesiji u „Narodnim novinama“. 

 
U postupku ishođenja građevinske dozvole, prilikom izrade projektne dokumentacije, 

utvrđeno je da je u točki II. Odluke pogrešno izračunata ukupna površina pomorskog dobra koje se 
daje u koncesiju, određena koordinatnim točkama izraženim u Gauss-Kruegerovoj projekciji, a koje su 
ispravno navedene. Nadalje, utvrđeno je da stvarno stanje obalne linije na terenu ne odgovara u 
potpunosti katastarskoj evidenciji, te je sporan odnos površina kopnenog i morskog dijela lučkog 
područja koje se daje u koncesiju, a obzirom da zahvati koji se planiraju na predmetnom području 
predviđaju nasipavanje i dodatnu izmjenu obalne linije, predlaže se brisanje dijela teksta u kojem se 
navode površine kopna odnosno akvatorija, već se predlaže navesti samo ukupnu površinu 
koncesioniranog područja.  

 
S obzirom na ispravljenu površinu pomorskog dobra koje se daje u koncesiju mijenja se i 

iznos stalnog dijela koncesijske naknade, a također i iznos na zadužnicama koje je ovlaštenik 
koncesije dužan dostaviti kao instrument osiguranja. 

 
Slijedom navedenog ovo Ministarstvo izradilo je prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 

koncesiji na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – 
luke nautičkog turizma u uvali Luke, na dijelu k.o. Tisno. 

 
 

 
 


