
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 
 

ZAPISNIK 
S 31. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK 

 

 

Sazivač 
Ime i prezime 

Loris Rak,  
predsjednik Upravnog vijeća 

 

Naziv sastanka: 31. sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk 

 

1. 
Mjesto: Krk Početak: 14:00 sati 

Dan i datum: 9. ožujka 2016. godine Završetak: 16:30 sati 

 

2. Prisutni:             

1. Loris Rak, predsjednik Upravnog vijeća 
2. Nedeljko Dunato, član Upravnog vijeća 
3. Vlado Šušak, član Upravnog vijeća 
4. Ivan Kosić, član Upravnog vijeća 
5. Franko Kraljić, član Upravnog vijeća 

      
1. Anđelko Petrinić, ravnatelj 

 

3. Odsutni: 
 

 

4. 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 pokretanju 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 
13. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 
14. Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu Skupštine Zajednice 

Županijskih lučkih uprava 

 

Dnevni red je JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 
 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je verificiran 

 

5. 

 
TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 

 
 

Ad 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 

 

Članovima Upravnog vijeća  prezentiran je Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u 
postupku javne nabave za radove u luci Njivice faza A1. 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedeljko Dunato  
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 



ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Županijska lučka uprava Krk neće 
osigurati dodatna sredstva za radove u 
luci Njivice izvan iznosa utvrđenog 
Planom nabave 

2. Nalaže se ravnatelju poništiti postupak 
javne nabave 

ravnatelj odmah 

 

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

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirana je Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju 
Županijske lučke uprave Krk za kratkoročno zaduživanje za pokriće tekuće 
likvidnosti Županijske lučke uprave Krk. 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedeljko Dunato. 
U raspravi je istaknuto kako je predložena odluka posljedica lošeg izvršavanja 
financijskog plana i upravljanja likvidnošću. Posebno je istaknuto da nisu poduzete 
radnje naplate pristojbi za vez u komunalnom dijelu luke u prvom kvartalu što bi 
povećalo likvidnost u ovom dijelu godine, kao i situacija da se s dobavljačima 
ugovaraju relativno kratki rokovi plaćanja. Posljedica je trošak kamata na 
predložene kreditne angažmane. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti 
ravnatelju Županijske lučke uprave Krk za 
kratkoročno zaduživanje za pokriće tekuće 
likvidnosti Županijske lučke uprave Krk. 

2. Nalaže se ravnatelju ubuduće prilikom 
izvršavanja financijskog plana voditi se 
načelom upravljanja rizicima likvidnosti 

ravnatelj odmah 

 

Ad 3)  
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 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 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
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 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka 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 

ravnatelj odmah 



 

Ad 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 

 

Ravnatelj povlači prijedlog odluke. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Utvrđuje se da je prijedlog Odluke 
povučen.  

ravnatelj odmah 

 

Ad 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 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirana je Odluka 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 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o davanju 
suglasnosti ravnatelju za prihvat 
ponude i sklapanje ugovora o nabavi 
usluga izrade tender dokumentacije 
produžetka lukobrana u luci otvorenoj 
za javni promet županijskog značaja, 
luci Krk 

2. Prijedlog ugovora sastavni dio je ove 
Odluke i zapisnika. 

ravnatelj odmah 

 

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

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog  značaja, luci 
Vantačići 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Franko Kraljić. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka bagatelne nabave za radove 
u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog  značaja, luci Vantačići 

ravnatelj odmah 

 



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

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog  značaja, luci 
Porat 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka bagatelne nabave za radove 
u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog  značaja, luci Porat  

ravnatelj odmah 

 

Ad 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 

 

Ravnatelj povlači prijedlog odluke. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Utvrđuje se da je prijedlog Odluke 
povučen. 

  

 

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

 

Ravnatelj povlači prijedlog odluke. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Utvrđuje se da je prijedlog Odluke 
povučen. 

  

 
 

Ad 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 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je 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 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 



 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi Odluku o davanju suglasnosti 
ravnatelju za prihvat ponude i sklapanje 
ugovora o nabavi usluga izrade Studije 
kategorizacije luka otvorenih za javni 
promet pod nadležnošću Županijske 
lučke uprave Krk. 

ravnatelj odmah 

 

Ad 11)  Zahtjevi za dozvolama 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirani su zahtjevi za dozvolama: 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Daje se dozvola za privremeno i 
povremeno obavljanje djelatnosti na 
lučkom području sljedećim 
podnosiocima : 

 Obrt za nautički i izletnički 
turizan „Tajana“ 

 Ugostiteljski obrt bistro „Roko“ 

 INFO“INFO d.o.o. Zagreb 
2. Odbija se zahtjev podnositelja: 

 Uslužni obrt „Bartelo“ 

 brodarima u luci Njivice 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 12)  
Informacija o projektu dogradnje i rekonstrukcije luke otvorene za 
javni promet županijskog značaja, luke Punat 

 

Članovi Upravnog vijeća prezentirana je Informacija o projektu dogradnje i 
rekonstrukcije luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Punat 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedjeljko Dunato, Vlado 
Šušak. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Prima se na znanje informacija o projektu 
dogradnje i rekonstrukcije luke otvorene za 
javni promet županijskog značaja, luke 
Punat 

  

 

Ad 13)  
Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih 
mjesta 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 



U raspravi su sudjelovali: Loris Rak 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i 
sistematizaciji radnih mjesta 

2. Donosi se Odluka o davanju suglasnosti za 
sklapanje Ugovora o radu na određeno 
vrijeme 

3. Pravilnik iz točke 1. ovog zaključka objavit 
će se na oglasnoj ploči 

ravnatelj 
 

odmah 
 

 

Ad 14)  
Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu Skupštine Zajednice Županijskih 
lučkih uprava 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o pokroviteljstvu 
Skupštine Zajednice Županijskih lučkih uprava 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokroviteljstvu 
Skupštini Zajednice Županijskih lučkih 
uprava 

2. Troškovi pokroviteljstva osigurat će se 
u rebalansu Financijskog plana  

ravnatelj odmah 

 
 

Zapisnik sastavio: 
Ime i prezime Potpis 

Anđelko Petrinić  

 

Zapisnik odobrio 
nakon verifikacije:  

Ime i prezime Potpis 

Loris Rak, 
predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

KLASA: 023-01/13-01/04 

URBROJ: 2170/1-16/1-61 

 


