
          

   O b r a z l o ž e n j e  

 

U skladu s člankom 40. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prema namjeni kojoj 

služe, luke se dijele na luke otvorene za javni promet i luke za posebne namjene. 

Člankom 42. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama određeno je da, prema veličini i 

značaju za Republiku Hrvatsku, luke otvorene za javni promet dijele se na: 

1. luke osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, 

2. luke županijskog značaja, 

3. luke lokalnog značaja. 

Prema djelatnostima koje se obavljaju u lukama posebne namjene, te luke mogu biti: 

1. vojne luke, 

2. luke nautičkog turizma, 

3. industrijske luke, 

4. brodogradilišne luke, 

5. sportske, ribarske i druge luke slične namjene. 

U skladu s članom 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Županijska skupština 

utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja 

na svom području, u skladu s prostornim planom.  

 

Županijsko poglavarstvo Šibensko-kninske županije donijelo je Odluku o osnivanju lučke 

uprave Šibenik („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 8/97), te  Odluku o 

utvrđivanju granica lučkih područja („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 10/00  

13/04, 6/11 i 3/12)  kojima su utvrđena lučka područja luka otvorenih za javni promet  na 

području Šibensko-kninske županije. 

 

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru i morskim 

luka («Narodne novine», br. 141/06), lučko područje luka otvorenih za javni promet 

županijskog i lokalnog značaja definirano je kao područje koje obuhvaća prostor namijenjen 

obavljanju linijskog pomorskog prometa, komunalni vez koji obuhvaća vez plovnog objekta 

čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt 

pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili 

očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave, nautički vez za nautička plovila, 

ribarski vez i privezišta.  

 

Lučka uprava Šibensko-kninske županije donijela je  Odluke o proširenju granice  lučkog 

područja za luke županijskog i lokalnog značaja sa prijedlogom granica lučkih područja  i to 

za područje: sidrište luke Primošten na sjednici Upravnog vijeća od 30. ožujka 2012. godine, 

Broj: LUŠKŽ-363-3/2012. (za sidrište je dostavljena Lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-

05/11-01/40, Urbroj:2182/1-16-12-7, od 9. siječnja 2013. godine, izdane od Upravnog odjela 

za prostorno planiranje, Šibensko-kninske županije) i proširenje lučkog područja luke Prvić 

Šepurina od 31. svibnja 2012. godine broj LUŠKŽ-695-5/2012.   

 

Slijedom navedenog, sukladno članku 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 

predlaže se donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 

utvrđivanju granice lučkih područja te će se ista uputiti Vladi Republike Hrvatske radi 

dobivanja suglasnosti.    


