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Nastavak velikih ulaganja u lučku infrastrukturu diljem Jadrana  

Potpredsjednik Vlade i ministar Butković dodijelio 13,6 milijuna eura vrijedne ugovore i 

sporazume za ukupno 92 lučka projekta i sanacije pomorskog dobra  

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u 

ponedjeljak, 20. ožujka 2023. u Zagrebu je dodijelio sporazume i ugovore za ukupno 92 

projekta županijskih lučkih uprava te gradova i općina na području Istarske županije, 

Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i 

Dubrovačko-neretvanske županije.  

 

Ukupna vrijednost potpisanih ugovora i sporazuma iznosi nešto više od 13,6 milijuna eura, 

a dodijeljenim sredstvima Ministarstva sufinancirat će se izgradnja, sanacija i 

rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i 

lokalnog značaja, kao i sanacija i rekonstrukcija pomorskog dobra u općoj upotrebi. 

 

„Riječ je o nacionalnim sredstvima koja su planirana u državnom proračunu, na poziciji 

Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.“, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar 

Butković uoči dodjele podsjetivši kako su 2016. sredstva za tu namjenu iznosila oko 25 

milijuna kuna, odnosno 3,3 milijuna eura, dok su danas na razini od otprilike 100 milijuna 

kuna ili više od 13 milijuna eura. Potpredsjednik Vlade i ministar rekao je kako ta velika 

ulaganja koja su pokrenuta zove renesansom na hrvatskoj obali, budući da se nikada nije 

ulagalo u hrvatske luke kao posljednjih godina. 

„Možemo biti zadovoljni da se iz više izvora, najprije europskih, a onda i nacionalnih, 

obnavlja i gradi lučka infrastruktura.“, zaključio je potpredsjednik Vlade i ministar 

Butković te dodao kako je dobro da se i u novoj perspektivi otvara mogućnost financiranja 

takvih projekata i da će taj poziv ići ove godine.  

 

Ugovori i sporazumi dodijeljeni su ravnateljima županijskih lučkih uprava za projekte 

izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni 

promet od županijskog i lokalnog značaja, dok su gradonačelnici i načelnici gradova i 

općina navedenih sedam obalno-otočnih županija dobili sredstva za projekte sanacije i 

rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi. 

Dodijeljena sredstva i projekti odobreni su temeljem dva javna Poziva koje je Ministarstvo 

mora, prometa i infrastrukture objavilo u siječnju ove godine. 
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