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Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne 

novine, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 54. stavka 1. točke 7. Zakona o pomorskom dobru 

i morskim lukama (Narodne novine, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 – 

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 

održanoj _________ 2018. godine donijela 

 

 

 

O D L U K U  

 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Lučke uprave 

 

 

 

I. 

 

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Lučke uprave Ploče, 

koju je Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo na sjednici održanoj 7. ožujka 2018. 

godine. 

 

II. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

Klasa: 

Urbroj: 

 

Zagreb,  

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

 

mr. sc. Andrej Plenković 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Sukladno članku 54. stavku 1. točki 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 

Upravno vijeće lučke uprave donosi statut lučke uprave uz suglasnost Vlade Republike 

Hrvatske. 

 

Statut Lučke uprave Ploče donijelo je Upravno vijeće Lučke uprave Ploče na sjednici 

održanoj dana 16. ožujka 2013. godine. 

 

Dana 7. ožujka 2018. godine na sjednici Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče donesena je 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Lučke uprave Ploče te je dopisom od dana 14. ožujka 2018. 

godine, sukladno članku 54. stavku 1. točki 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, 

zatraženo davanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.  

 

Izmjena Statuta se odnosi na unutarnje ustrojstvo Lučke uprave Ploče, na način da se umjesto 

dosadašnje četiri ustrojstvene jedinice: 

1. Sektor financija i računovodstva 

2. Sektor razvoja strategijskog planiranja i kontrolinga 

3. Sektor unapređivanja, održavanja, i koordinacije korištenja lučkog područja 

4. Sektor komercijalizacije i marketinga i lučkog područja, 

osnivaju nove ustrojstvene jedinice pod nazivom: 

1. Ured ravnatelja 

2. Sektor za financije i računovodstvo 

3. Sektor za razvoj, održavanje i investicije 

4. Sektor za komercijalizaciju i marketing lučkog područja 

5. Sektor za pravne i opće poslove 

6. Samostalna služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša. 

 

Osnivanjem Samostalne služba za pomorski promet, sigurnosnu zaštitu luke i zaštitu okoliša 

naglašava se značaj pomorskog prometa za poslovanje Lučke uprave Ploče, a uvođenje novog 

Sektora za pravne i opće poslove je nužno zbog povećanja obima i složenosti poslova u 

prethodnom razdoblju. Ostali sektori ostaju isti u sadržaju, uz manje izmjene u nazivu. 

 

Također se dopunjuju detaljnije ovlasti Upravnog vijeća lučke uprave na način da se dodaju 

nove točke, a kojima se Upravnom vijeću daju ovlasti za: 

• donošenje najvišeg iznosa lučkih naknada koji plaćaju korisnici luke ovlaštenicima 

koncesije za dobivene usluge; 

• donošenje poslovnika o svom radu; 

• donošenje općih i drugih akata lučke uprave, osim onih za koje je ovim Statutom 

utvrđeno da ih donosi ravnatelj; 

• zaključenje ugovora o radu s ravnateljem i njegovim pomoćnicima; 

• raspravljanje i odlučivanje o izvješćima ravnatelja o stanju u luci (o obavljanju lučkih 

djelatnosti pod koncesijama, konkurentnosti, lučkim kapacitetima, stanju lučke pogradnje i 

nadgradnje). 

 

Ostale izmjene odnose se na ujednačavanje izričaja prema Zakonu o pomorskom dobru i 

morskim lukama.  

 

Slijedom navedenog, ovo Ministarstvo izradilo je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 

Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Lučke uprave Ploče. 


