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 Stručna radna skupina Koordinacije za gospodarstvo i društvene djelatnosti je, na 

sjednici održanoj 15. svibnja 2017. godine, razmotrila predmetni Prijedlog uredbe, koji je 

Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. 

 

Temelj za donošenje predmetne Uredbe je članak 12. Pomorskog zakonika. 

 

Prijedlogom uredbe ne mijenjaju se uvjeti dolaska i boravka stranih jahti i 

brodica namijenjenih sportu i razonodi, već se Prijedlogom uredbe uređuje pojam 

"plovilo" i naziv naknade koju plaćaju navedene strane jahte i brodice.  

 

Prijedlogom uredbe pojam "plovilo" definira se na način da obuhvaća isključivo 

brodice i jahte strane državne pripadnosti namijenjene razonodi, sportu ili rekreaciji, koje se 

koriste bez naplate. 

 

Istodobno, Prijedlogom uredbe izmijenjen je naziv naknade, koju plaćaju strane jahte i 

brodice namijenjene razonodi, sportu ili rekreaciji, na način da se predlaže naziv: naknada za 

sigurnost plovidbe, umjesto naziva: naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja, a 

sukladno Pomorskom zakoniku. 

 

Prijedlog uredbe nema utjecaj na državni proračun Republike Hrvatske. 

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog uredbe provedeno je od 6. do 

21. travnja 2017. godine.  

 

Primjedbe Ureda za zakonodavstvo na Prijedlog uredbe su prihvaćene, a Ministarstvo 

financija, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Ministarstvo gospodarstva, 

poduzetništva i obrta, Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo turizma nisu imali 

primjedbe na Prijedlog uredbe. 

  

Na sjednici Stručne radne skupine održanoj 15. svibnja 2017. godine predlagatelj se 

obvezao tekst Prijedloga uredbe nomotehnički doraditi, te je zadužen novi tekst Prijedloga 

uredbe dostaviti do sjednice Koordinacije za gospodarstvo i društvene djelatnosti.  

 

Predlagatelj je dostavio novi tekst Prijedloga uredbe. 

 

 

 Koordinacija za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na sjednici održanoj 16. svibnja 

2017. godine, razmotrila je i podržala Prijedlog uredbe, te slijedom toga predlaže Vladi 

Republike Hrvatske da donese  
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U R E D B U 

 

o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica 

namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i  

teritorijalnom moru Republike Hrvatske 

 

 

u predloženom tekstu. 

 

 

Potrebna obrazloženja na sjednici Vlade dat će Oleg Butković, ministar mora, prometa 

i infrastrukture. 

 

 

Zagreb, 16. svibnja 2017.  

Savjetnica Koordinacije 

Sunčica Marini 

 


