
Prijedlog 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske 

(Narodne novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj _____2017. godine donijela 

 

 

 

O D L U K U 

 

o osnivanju Povjerenstva za rješavanje mogućih prometnih problema  

na graničnom prijelazu Metković 

 

 

 

I. 

 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za rješavanje mogućih prometnih 

problema na graničnom prijelazu Metković (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

II. 

 

Povjerenstvo se osniva u svrhu kontinuiranog praćenja intenziteta i utjecaja 

odvijanja prometa te, prema potrebi, prilagođavanja aktivnosti na području graničnog 

prijelaza Metković, s ciljem unaprjeđenja sigurnog odvijanja prometa i kvalitete života 

lokalnog stanovništva. 

 

III. 

 

Povjerenstvo čine: 

 

- predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, predsjednik 

Povjerenstva 

- predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, zamjenik predsjednika 

Povjerenstva  

- predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova, član 

- predstavnik Ministarstva financija, član 

- predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike, član 

- predstavnik društva Hrvatske ceste d.o.o., član 

- predstavnik Hrvatskih voda, član 

- predstavnik Grada Metkovića, član. 

 

Predsjednika, zamjenika i članove Povjerenstva imenuje Vlada Republike 

Hrvatske na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 
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Zadužuju se čelnici tijela iz stavka 1. ove točke da, u roku osam dana od dana 

objave ove Odluke u Narodnim novinama, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture 

dostave prijedloge za članove Povjerenstva, a u svrhu upućivanja u proceduru imenovanja. 

 

IV. 

 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo mora, 

prometa i infrastrukture. 

 

V. 

 

Organizacija i način rada Povjerenstva utvrđuje se poslovnikom koji donosi 

Povjerenstvo. 

 

VI. 

 

Povjerenstvo donosi plan svoga rada kojim se utvrđuju i nositelji pojedinih 

zadataka. 

 

Povjerenstvo o svom radu pisanim putem izvješćuje Vladu Republike Hrvatske 

najmanje jedanput godišnje. 

 

VII. 

 

Predsjednik, zamjenik i članovi Povjerenstva za rad/članstvo u Povjerenstvu ne 

mogu primati naknadu. 

 

VIII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim 

novinama. 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

 

Zagreb,  

 

 

 

 PREDSJEDNIK 

 

 

 mr. sc. Andrej Plenković 
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O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

 

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika u cestovnom prometu Metković (u 

daljnjem tekstu: granični prijelaz Metković), određen je Uredbom o graničnim prijelazima 

Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 79/13) i Ugovorom između Republike Hrvatske i 

Bosne i Hercegovine o graničnim prijelazima od 19. lipnja 2013. godine. 

 

Stari granični prijelaz, smješten je na području Bosne i Hercegovini postavljen je kao 

privremeno rješenje bez uporabne dozvole, nije izgrađen niti opremljen sukladno standardima 

za vanjsku granicu Europske unije. 

 

Lokacija novog graničnog prijelaza određena je Prostornim planom Grada Metkovića i 

Prostornim planom Dubrovačko-neretvanske županije, a nalazi se na kraju ulice Stjepana 

Radića, neposredno do granične crte s Bosnom i Hercegovinom. 

 

Ministarstvo financija kao investitor završio je gradnju novog graničnog prijelaza Metković u 

travnju 2017. godine, nakon čega je obavljen tehnički pregled, a 20. listopada 2017. godine 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izdalo je privremenu uporabnu dozvolu.  

 

Od travnja ove godine (2017.) postoji samo jedna lokacija za granični prijelaz Metković i to 

ona na hrvatskom državnom području. 

 

U sklopu sastanaka koje je organiziralo Ministarstvo unutarnjih poslova na kojima je zajedno 

s Ministarstvom financija, Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvom 

mora, prometa i infrastrukture pripremalo evaluaciju vanjske granice Europske unije, Grad 

Metković zatražio je iznalaženje prometnog rješenja za granični prijelaz, a radi smanjivanja 

prometnih gužvi prema centru grada za vrijeme turističke sezone. 

 

U cilju preventivnog djelovanja i brzog rješavanja mogućih prometnih gužvi prije turističke 

sezone predlaže se osnivanje Povjerenstva za granični prijelazu Metković, koje će imati 

zadaću da na osnovi stanja promet i prometnog opterećenja koordinira sve aktivnosti kojima 

bi se otklonili mogući uzroci zastoja i uspostavio normalni promet svih sudionika.   

 

Za rad Povjerenstva nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva iz državnog 

proračuna Republike Hrvatske. 

 

 


