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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju dlanka 31. stavak 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (,,Narodne novine", broj

150/llill9ll4),ausvezisdlankoml2.l9Ugovoraokoncesijizaizgradnjuiupravljanje
ZraEnom lukom Zagreb sklopljenim 11. travnja 2012. te izmjenama i dopunama toga Ugovora
od 30. srpnja 2013. i od 2. prosinca 2013., izmerlu Republike Hrvatske kao davatelja
koncesije i Medunarodne zradne luke Zagreb d.d, kao koncesionara, Vlada Republike

Hrvatske je na sjednici odrZanoj _._ 2016. godine donijela

ODLUKU
odredivanju naziva zagrebaEke zraEne luke

I,

Ovom Odlukom odrecluje se naziv zagrebadke zradne luke tako da sadrZi ime prvog hrvatskog
predsjednika dr. Franje Tudmana.

Naziv zradne luke iz stavka l. ove todke na hrvatskom jeziku glasi ,,Ztadna luka Franjo

Tudman".

Naziv zradne luke iz stavka 1. ove todke na engleskom jeziku glasi ,,Airport Franjo Tudman".

II,

Zadthuje se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture da koordinira aktivnosti za

provedbu toike I. ove Odluke.

ilI,

Ova Odluka stupa na snagu danom donoSenja.

KIasa:
Urbroj:

Zagteb,

Predsjednik

Tihomir OreSkovid



OBRAZLOZENJE PzuJEDLOGA ODLUKE O
PROMJENI NAZIVA zAGREBeirp zRaiNp lurs

Ugovorom o koncesiji za izgradnjl i upravljanje Zradnom lukom Zagreb izmetlu Republike
Hrvatske i Medunarodne zradne luke Zagreb d.d. od 11, travnja 2072. s izmjenama i
dopunama od 30. srpnja 2013. te 2. prosinca 2013., Vlada Republike Hrvatske dala je
koncesiju za izgradnju Novog putnidkog terminala i upravljanje zradnom lukom Zagreb
dru5tvu Medunarodna zradna luka Zagreb d.d.

Slijedom navedenog Ugovora o koncesiji, u tijeku je izgradnja novog putnidkog terminala
zagrebadke zradne luke koja ie znatno doprinijeti daljnjem gospodarskom i druStvenom
razvoju Zagreba i Republike Hrvatske te biti ponos svim gradankama i gradanima Republike
Hrvatske. Ugovorom o koncesiji predvi<leno je da Davatelj koncesije zadriava iskljudivo
pravo odredivanj a naziva Zradne luke Zagreb. U tom smislu, ukoliko u bilo kojem trenutku
tijekom razdoblja koncesije Davatelj koncesije odludi, prema svojoj vlastitoj odluci,
promijeniti naziv Zralne luke, Davatelj koncesije se ne mora savjetovati niti dobiti pristanak
niti odobrenje Koncesionara.

Zagrebadka zradna luka, kao prostor otvoren za javni zradni promet, nelormalno se naziva po
pravnoj osobi kojaje do sklapanja Ugovora o koncesiji upravljala zradnom lukom Zagreb.

Vtada Republike Hrvatske. kao davatelj koncesije i ovlaStenik za predlaganje prom.lena

naziva zagrebadke zradne luke, smatra primjerer.rim da novi tenninal zagrebatke zradne luke
nosi ime prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tudmana.

U tom smislu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pokrenulo je proceduru i
zalraLilo i dobilo potporu i pristanak gospode Ankice Tudman i obitelji prvog hrvatskog
predsjednika.

Iako Ugovor o koncesiji daje ovlast imenovanja zradne luke Vladi Republike Hrvatske,
zatraZena su i dobivena pozitivna miSljenja Crada Zagreba, Grada Velike Gorice i Zagrebadke
Zupanij e.

Sukladno navedenom predlaZe se da Vlada Republike Hrvatske donese Odluku o promjeni
naziva zagrebadke zradne luke tako da naziv zradne luke sadrZi ime prvog hrvatskog
predsjednika dr. Franje Tudmana.

Osim toga predlaZe se da Vlada Republike Hrvatske zaduZi Ministarstvo pomorstva, prometa
i infrastrukture da koordinira aktivnosti oko realizacije ove Odluke.


