
 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 

 UPRAVNO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-01/13-01/04 
URBROJ: 2170/1-16/1-64 
U Krku, 03. svibnja 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 
 

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

u srijedu, 18. svibnja  2016. godine u 09,00 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. Izvršenje Financijskog plana za razdoblje 01.-31.03.2016. godine 
2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude u postupku 

bagatelne nabave za nabavu roba - dizalice u luci otvorenoj za javni promet 

županijskog značaja, luci Malinska  

3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Izvansudske 

nagodbe sa  Zimovnik za čamce vl. Meri Nenadić  

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude u postupku 

bagatelne nabave za nabavu  i montažu sekcije pontona u luci otvorenoj za javni 

promet županijskog značaja, luci Malinska  

5. Prijedlog Izmjena i dopuna lučkih tarifa ŽLU Krk 

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju  za sklapanje Ugovora o radu na 

neodređeno vrijeme 

7. Pismo namjere Tvrtke RB-MATIC j.d.o.o. za koncesijom u luci Voz 

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu održavanja 

zelenih površina u  lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja, lukama 

Klimno i Čižići 

9. Zahtjevi za dozvolama 



10. Prijedlog Odluke o izmjeni 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 

 

 
 

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 


