OBRAZLOŽENJE
Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine“ broj 158/03,
141/06 i 38/09), Obnašatelj dužnosti župana, prof. dr. sc. Vidoje Vujić je podneskom
KLASA: 342-01/12-01/7, URBROJ:2170/1-07-01/12-12-10 od 27. studenoga 2012.
godine, uputio prijedlog gradonačelnicima i načelnicima s područja PGŽ o mogućim
organizacijskim modelima upravljanja morskim lukama otvorenim za javni promet
županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije te zatražio
očitovanje JLS o toj problematici do 15. prosinca 2012. godine.
Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka u otvorenom roku za dostavu očitovanja,
podneskom, KLASA: 900-03/12-01/1, URBROJ: 2142/01-02/1-12-24 od 14. prosinca
2012. godine ( vidi prilog obrazloženju predmetni podnesak koji čini sastavni dio)
dostavila je sljedeće očitovanje:
U vezi organizacijskih modela i upravljanja morskim lukama, Koordinacija Grada i
Općina otoka Krka je na 16. sjednici održanoj 22. listopada 2012. godine donijela
Zaključak kojim se utvrđuje da luke otvorene za javni promet u praksi objedinjavaju
komunalne, sportske, ribarske, turističke i dr. vezove, kao i operativnu obalu, što
nedvojbeno spada u komunalnu infrastrukturu od interesa za razvoj gradova i općina,
te je stoga nužno da se iste uključe i sudjeluju u upravljanju Lučkim upravama na
svom području;
Nadalje, Koordinacija ocjenjuje da dosadašnja praksa imenovanja predstavnika
osnivača u Upravnom vijeću ustanove po stranačkom ključu nije donijela adekvatne
rezultate i zadovoljavajuću suradnju s JLS-ima otoka Krka, pa predlažemo da se u
skladu s člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, predloži svim
predstavničkim tijelima otoka Krka donošenje odluke o ulasku u osnivačka prava
Lučke uprave otok Krk zajedno s Primorsko – goranskom županijom;
U tom smislu, a imajući u vidu Vaše prijedloge ponuđenih organizacijskih
modela upravljanja morskim lukama otvorenim za javni promet županijskog i
lokalnog značaja, Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka prihvaća model
2 (četiri Lučke uprave) kojim otok Krk ima samostalnu ŽLU Otok Krk, na način
da sve JLS otoka Krka preuzmu udio u osnivačkim pravima, što omogućuje i
naprijed citirani članak 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
(Narodne novine“ broj 158/03, 141/06 i 38/09), kojim je propisano: “Radi
upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet koje su od
županijskog i lokalnog značaja za područje svake županije može se osnovati
više lučkih uprava na zahtjev općinskog ili gradskog vijeća, u kojem slučaju su
podnositelji zahtjeva i suosnivači“.
Slijedom iznesenog, Koordinacija Grada i Općina otoka Krka je na 17. sjednici održanoj
28. siječnja 2013. godine donijela Zaključak kojim se preporuča svim JLS otoka Krka da
na predstavničkim tijelima donesu odgovarajuću Odluku kojom sukladno članku 75.
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine“ broj 158/03, 141/06 i

38/09) traže osnivanje samostalne Lučke uprave otoka Krka, na način da sve JLS
otoka Krka preuzmu udio u osnivačkim pravima buduće Ustanove.
U tom smislu, nakon izrade radnog prijedloga Odluke o pokretanju postupka za
preoblikovanje…, Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija, održanoj 29.
siječnja 2013. godine, utvrdio Prijedlog Odluke o pokretanju postupka preoblikovanja
Županijske lučke uprave Krk, te se isti prijedlog sukladno odredbama Zakona o
pomorskom dobru i morskim lukama upućuje Gradskom vijeću Grada Krka na
razmatranje u cilju rasprave i usvajanja.
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GRADONAČELNIK

Prilozi:
-

Očitovanje Koordinacije Grada i Općina otoka Krka
o mogućim organizacijskim modelima upravljanja…

2

