
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 

 UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-01/13-01/04 
URBROJ: 2170/1-16/1-60 
U Krku, 04. ožujka 2016. godine 

 
ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 

 
 

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

31. sjednicu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk 
 
koja će se održati 
 

u srijedu, 09. ožujka  2016. godine u 14,00 sati 
u sjedištu Županijske lučke uprave Krk 

 
 

 Na temelju članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave 
Krk, p r e d l a ž e m 
 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku ravnatelja za prihvat 
ponude u postupku javne nabave za radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog 
značaja, luci Njivice faza A1, sklapanja ugovora o javnoj nabavi i traženje suglasnosti 
župana Primorsko – goranske županije radi davanja suglasnosti ravnatelju za 
sklapanje ugovora o javnoj nabavi 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za 
kratkoročno zaduživanje za pokriće tekuće likvidnosti Županijske lučke uprave Krk  

3. Prijedlog Odluke o namjeri davanja koncesije za obavljanja lučke djelatnosti priveza i 
odveza i usluge vezivanja jahti i brodica, s pravom na gradnju, na dijelu lučkog 
područja luke Omišalj 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude u postupku 
bagatelne nabave za uslugu izrade glavnog projekta Faza A1 u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Njivice 

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude u postupku 
bagatelne nabave za uslugu izrade tender dokumentacije produžetka lukobrana u luci 
otvorenoj za javni promet županijskog značaja, luci Krk 

6. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj 
za javni promet lokalnog  značaja, luci Vantačići 

7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj 
za javni promet lokalnog  značaja, luci Porat 

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu izrade tender 
dokumentacije za projekt rekonstrukcije i dogradnje u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog  značaja, luci Njivice 



9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu nadzora za 
radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog  značaja, luci Njivice 

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude i potpisivanje 
Ugovora za uslugu izrade Studije kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod 
nadležnošću Županijske lučke uprave Krk 

11. Zahtjevi za dozvolama 
12. Informacija o projektu dogradnje i rekonstrukcije luke otvorene za javni promet 

županijskog značaja, luke Punat 
 

 
 

 

X
Loris Rak

predsjednik Upravnog vijeća

 
 
         
 
 
Dostaviti: 

• zamjenici župana Primorsko-goranske županije 
• pročelnici Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze 
• ravnatelju Županijske lučke uprave Krk 


