REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2170/1-21/1-9
U Rijeci, 19. travnja 2021. godine

ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA
Na temelju članka 21. stavka 5. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke
uprave Krk, s a z i v a m

63. sjednicu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk
koja će se održati dana 26. travnja 2021. godine.

GLASOVANJE I DONOŠENJE ODLUKE PROVESTI ĆE SE SUKLADNO ODREDBI
ČLANKA 21. STAVKA 5. POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK – ELEKTRONSKIM PUTEM (E-MAILOM).
Na temelju članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk,
predlažem
DNEVNI RED
1. Verifikacija Zapisnika s 62. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk od
31.3.2021. godine
2. a) Prijedlog Odluke br. ZLUK-1/2021 o davanju koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i
brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog
značaja, luke Krk, Grad Krk
b) Prijedlog Pozitivnog mišljenja za sklapanje Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K 01/2021
za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti
opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za
javni promet županijskog značaja, luke Krk, Grad Krk
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju projekta
rekonstrukcije luke Porat - I faza sa Općinom Malinska-Dubašnica
4. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka jednostavne nabave usluge premije osiguranja,
evidencijski broj nabave: EV-M-20/21
5. Prijedlog Odluke o pokretanje postupka jednostavne nabave usluge stručnog nadzora
nad izvođenjem radova na rekonstrukciji luke Porat – I. faza – I. uporabna cjelina,
evidencijski broj nabave: EV-M-35/21

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave radova na izvedbi
energetskog glavnog voda do Ribarskog gata u luci Krk, evidencijski broj nabave: EVM –___
7. Prijedlog Pozitivnog mišljenja na sklapanje I. Dodatka Ugovora o javnoj nabavi radova
na popločavanju partera Ribarskog gata u luci Krk, evidencijski broj nabave: EV-M35/20
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na odluku o odabiru ekonomski
najpovoljnije ponude u predmetu javne nabave za uslugu izrade glavnog projekta i
ishođenja građevinske dozvole za obalu Marina u luci Krk, evidencijski broj nabave EVM-58/20 i sklapanje ugovora o javnoj nabavi za usluge izrade glavnog projekta i
ishođenja građevinske dozvole za obalu Marina u luci Krk
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Obavijesti o odabiru ponude i za
sklapanje ugovora o nabavi usluge izmjena i dopuna projektne dokumentacije za
Ribarsku luku Krk, evidencijski broj nabave: EV-M-44/21
10. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o redu u
lukama Županijske lučke uprave Krk
11. Godišnje izvješće Županijske lučke uprave Krk o ugovorima o koncesiji i radu
koncesionara za 2020.

Na dan održavanja sjednice molimo Vas da se očitujete dajući suglasnost emailom na navedene prijedloge odluka/mišljenja/zaključka/zapisnika.
Glasuje se na način da putem e-maila odgovorite da li ste:

TOČKA 1:
Verifikacija Zapisnika s 62. sjednice Upravnog vijeća Županijske lučke uprave
Krk od 31.3.2021. godine
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 2:
a) Prijedlog Odluke br. ZLUK-1/2021 o davanju koncesije za gospodarsko
korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe

brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni
promet županijskog značaja, luke Krk, Grad Krk
b) Prijedlog Pozitivnog mišljenja za sklapanje Ugovora o koncesiji br. ZLUK-K
01/2021 za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja
gospodarske djelatnosti opskrbe brodova, jahti i brodica gorivom na dijelu
lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Krk,
Grad Krk
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 3:
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju
projekta rekonstrukcije luke Porat - I faza sa Općinom Malinska-Dubašnica
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 4:
Prijedlog Odluke o pokretanje postupka jednostavne nabave usluge premije
osiguranja, evidencijski broj nabave: EV-M-20/21
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 5:
Prijedlog Odluke o pokretanje postupka jednostavne nabave usluge stručnog
nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji luke Porat – I. faza – I.
uporabna cjelina, evidencijski broj nabave: EV-M-35/21
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 6:
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka jednostavne nabave radova na izvedbi
energetskog glavnog voda do Ribarskog gata u luci Krk, evidencijski broj
nabave: EV-M –___
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 7:
Prijedlog Pozitivnog mišljenja na sklapanje I. Dodatka Ugovora o javnoj nabavi
radova na popločavanju partera Ribarskog gata u luci Krk, evidencijski broj
nabave: EV-M-35/20
ZA
ili
PROTIV
ili

SUZDRŽAN

TOČKA 8:
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju na odluku o odabiru
ekonomski najpovoljnije ponude u predmetu javne nabave za uslugu izrade
glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za obalu Marina u luci Krk,
evidencijski broj nabave EV-M-58/20 i sklapanje ugovora o javnoj nabavi za
usluge izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole za obalu Marina
u luci Krk
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 9:
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Obavijesti o odabiru
ponude i za sklapanje ugovora o nabavi usluge izmjena i dopuna projektne
dokumentacije za Ribarsku luku Krk, evidencijski broj nabave: EV-M-44/21
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

TOČKA 10:
Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o redu
u lukama Županijske lučke uprave Krk
ZA
ili
PROTIV

ili
SUZDRŽAN

TOČKA 11:
Godišnje izvješće Županijske lučke uprave Krk o ugovorima o koncesiji i radu
koncesionara za 2020.
ZA
ili
PROTIV
ili
SUZDRŽAN

Odgovori zaprimljeni putem e-maila činit će sastavni dio Zapisnika s 63. sjednice
Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk.
Prijedlog odluka/mišljenja/zaključka/zapisnika dostavlja Vam se elektronskim
putem.
Predsjednik Upravnog vijeća
Ljudevit Krpan (v.r.)

Dostaviti:
• Članovima Upravnog vijeća: Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Milo Miklaušić i Danko Milohnić
• zamjenici župana Primorsko-goranske županije
• pročelnici Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze
• ravnatelju Županijske lučke uprave Krk

