
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 
 

ZAPISNIK 
S 30. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK 

 

 

Sazivač 
Ime i prezime 

Loris Rak,  
predsjednik Upravnog vijeća 

 

Naziv sastanka: 30. sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk 

 

1. 
Mjesto: Malinska Početak: 14:00 sati 

Dan i datum: 03. veljače 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 - zapisničar 

 

4. Dnevni red: 

 
1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave za 

radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci 

Njivice 

2.  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave 

rabljenog pontona u luci otvorenoj za javni promet 

županijskog značaja, luci Malinska 

3. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za 

uslugu izrade glavnog projekta faze A1 u luci otvorenoj za 

javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 

4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za 

uslugu izrade glavnog projekta faze 3 i 4 u luci otvorenoj za 

javni promet županijskog značaja, luci Punat 

5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za 

uslugu izrade tender dokumentacije za projekt produžetka 

lukobrana u luci otvorenoj za javni promet županijskog 

značaja, luci Krk 

6. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko 

korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučke djelatnosti 



priveza i odveza brodova, jahti i brodica, s pravom na 

gradnju građevine, na dijelu lučkog područja luke Dunat 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat 

ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 

otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Sv. Fuska 

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat 

ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 

otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Glavotok 

9. Informacija o sklopljenom ugovoru o pružanju usluga lučkih 

djelatnosti s društvom za linijski pomorski prijevoz putnika i 

tereta JADROLINIJA, RIJEKA 

10. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje 

ostalih gospodarskih djelatnosti u funkciji lučkih djelatnosti na 

dijelu lučkog područja luke Baška 

11. Zamolba jedriličarskog kluba „Plav“ za donacijom 

12. Tekuća problematika u lukama na području Općine Malinska 

– Dubašnica 

 

 

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 Odluke o pokretanju postupka javne nabave za radove u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 

 

Članovima Upravnog vijeća  prezentiran je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
javne nabave za radove u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci 
Njivice. 
Nedeljko Dunato predlaže da Upravno vijeće donese odluku kojom će urediti 
naknade članovima radnih tijela Upravnog vijeća u odnosu na dosadašnju praksu da 
odluku o tome donosi ravnatelj u svakom konkretnom slučaju.  
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić.  
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju postupka 
javne nabave za radove u luci otvorenoj za 

ravnatelj odmah 



javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 
(FAZA A1). 

2. Donosi se odluka o naknadama radnih 
tijela Upravnog vijeća  

 

Ad 2)  
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave rabljenog 
pontona u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja, luci 
Malinska 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
javne nabave rabljenog pontona u luci otvorenoj za javni promet županijskog 
značaja, luci Malinska. 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je VEĆINOM GLASOVA ( ČETIRI ZA/JEDAN SUZDRŽAN) donijelo 
slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne 
nabave rabljenog pontona u luci otvorenoj za 
javni promet županijskog značaja, luci Malinska 

 

ravnatelj odmah 

 

Ad 3)  

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade glavnog projekta faze A1 u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog značaja, luci Njivice 
 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
bagatelne nabave za uslugu izrade glavnog projekta faze A1 u luci otvorenoj za 
javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade glavnog projekta faze A1 u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog 
značaja, luci Njivice 

ravnatelj odmah 

 

Ad 4)  
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade glavnog projekta faze 3 i 4 u luci otvorenoj za javni promet 
županijskog značaja, luci Punat 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
bagatelne nabave za uslugu izrade glavnog projekta faze 3 i 4 u luci otvorenoj za 
javni promet županijskog značaja, luci Punat 



U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade glavnog projekta faze 3 i 4 u luci 
otvorenoj za javni promet županijskog 
značaja, luci Punat 

ravnatelj odmah 

 

Ad 5)  
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade tender dokumentacije za projekt produžetka lukobrana u luci 
otvorenoj za javni promet županijskog značaja, luci Krk 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
bagatelne nabave za uslugu izrade tender dokumentacije za projekt produžetka 
lukobrana u luci otvorenoj za javni promet županijskog značaja, luci Krk 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić. 
 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o pokretanju 
postupka bagatelne nabave za uslugu 
izrade tender dokumentacije za projekt 
produžetka lukobrana u luci otvorenoj 
za javni promet županijskog značaja, 
luci Krk. 

 
 

ravnatelj 
 
 

 
odmah 

 
 
 

 

Ad 6)  

 Prijedlog Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje 
pomorskog dobra radi obavljanja lučke djelatnosti priveza i odveza 
brodova, jahti i brodica, s pravom na gradnju građevine, na dijelu 
lučkog područja luke Dunat 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o davanju koncesije za 
gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja lučke djelatnosti priveza i 
odveza brodova, jahti i brodica, s pravom na gradnju građevine, na dijelu lučkog 
područja luke Dunat 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 



1. Donosi se Odluka o davanju koncesije 
za gospodarsko korištenje pomorskog 
dobra radi obavljanja lučke djelatnosti 
priveza i odveza brodova, jahti i 
brodica, s pravom na gradnju 
građevine, na dijelu lučkog područja 
luke Dunat 

ravnatelj odmah 

 

Ad 7)  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude 
u postupku bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Sv. Fuska 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
ravnatelju za prihvat ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Sv. Fuska 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o davanju 
suglasnosti ravnatelju za prihvat 
ponude tvrtke GP Rijeka d.o.o. u iznosu 
od 299.847,60 kn bez PDV-a, u 
postupku bagatelne nabave za radove 
u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog značaja, luci Sv. Fuska 

ravnatelj 

 
 
 

odmah 
 
 
 

 

Ad 8)  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude 
u postupku bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Glavotok 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
ravnatelju za prihvat ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Glavotok 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o davanju 
suglasnosti ravnatelju za prihvat 
ponude tvrtke Sunadria d.o.o. u iznosu 
od 398.250,00 kn bez PDV-a, u 
postupku bagatelne nabave za radove 
u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog značaja, luci Glavotok   

 
ravnatelj 

 
 

 
odmah 

 
 
 

 



Ad 9)  
Informacija o sklopljenom ugovoru o pružanju usluga lučkih 
djelatnosti s društvom za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta 
JADROLINIJA, RIJEKA 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirana je Informacija o sklopljenom ugovoru o 
pružanju usluga lučkih djelatnosti s društvom za linijski pomorski prijevoz putnika i 
tereta JADROLINIJA, RIJEKA 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

Informacija o sklopljenom Ugovoru primljena je na 
znanje. 

ravnatelj odmah 

 

Ad 10)  
Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o koncesiji za obavljanje ostalih 
gospodarskih djelatnosti u funkciji lučkih djelatnosti na dijelu lučkog 
područja luke Baška 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o 
koncesiji za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti u funkciji lučkih djelatnosti na 
dijelu lučkog područja luke Baška 
 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Daje se Trgovačkom društvo Baška 
d.o.o. rok od 45 dana da ispuni 
obveze iz Ugovora o koncesiji, jer 
će se u protivnom  pokrenuti 
postupak raskida Ugovora o 
koncesiji. 

 
ravnatelj 

 
 

 
 
 

odmah 
 
 
 

 
 
 

Ad 11)  Zamolba jedriličarskog kluba „Plav“ za donacijom 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirana je Zamolba jedriličarskog kluba „Plav“ za 
donacijom 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 



ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Odobrava se donacija u iznosu od 
10.000,00 kn u svrhu 140. obljetnice 
Hrvatskog sportskog jedrenja i 140 
godina djelovanja Jedriličarskog kluba 
Plav Krk. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 12)  
Tekuća problematika u lukama na području Općine Malinska – 
Dubašnica 

 

Članovima Upravnog vijeća pridružili su se načelnik Općine Malinska- Dubašnica sa 
suradnicima te tvrtka NFO koja je prezentirala arhitektonsko rješenje uređenja 
središta Malinske 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Nedeljko Dunato, Vlado Šušak, Ivan Kosić, 
Franko Kraljić, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Prihvaća se Informacija o 
arhitektonskom uređenju središta 
Malinske na znanje. 

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: 2170/1-16/1-59 

 


