
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA KRK 
 

ZAPISNIK 
S 32. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KRK 

 

 

Sazivač 
Ime i prezime 

Loris Rak,  
predsjednik Upravnog vijeća 

 

Naziv sastanka: 32. sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Krk 

 

1. 
Mjesto: Krk Početak: 12:00 sati 

Dan i datum: 1. travnja 2016. godine Završetak: 14:30 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 
2. Filip Zekan, predstavnik revizorske kuće IAUDIT d.o.o. 

 

3. Odsutni: 
-  

 

4. Dnevni red: 

1. a) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa i plana razvoja 

luka  Županijske lučke uprave Krk za 2015. godinu 

b) Izvještaj o izvršenju  Financijskog plana Županijske lučke 

uprave Krk za 2015. godine 

2. Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u Izvještaj o 

izvršenju  Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 

2015. godine 

3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju viška prihoda  ostvarenih 

u 2015. godini 

4. Prijedlog I. izmjena Financijskog plana Županijske lučke 

uprave Krk za 2016. godinu 

5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Županijske lučke 

uprave Krk za 2016. godinu 

6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana davanja koncesija 

Županijske lučke uprave Krk za 2016. godinu 

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za 

sklapanje Ugovora o nabavi usluga naplate parkinga u luci 



otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 

8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave radova 

za dogradnju i rekonstrukciju luke otvorene za javni promet 

lokalnog značaja , luke Njivice Faza A1, A3 i B1 

9. Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja projekta dogradnje i 

rekonstrukcije  luke otvorene za javni promet lokalnog 

značaja, luke Njivice, Općina Omišalj 

10. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti ravnatelju za 

sklapanje Ugovora o nabavi roba – rabljenog pontona u luci 

otvorenoj za javni promet županijskog značaja, luci Malinska, 

Općina Malinska -Dubašnica 

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat 

ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 

otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Porat 

12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat 

ponude u postupku bagatelne nabave za radove u luci 

otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, luci Vantačići 

13. Prijedlog Pravilnika o određivanju klase i količine opasnih 

tvari kojima se može rukovati u luci 

14. Prijedlog Odluke o namjeri davanja 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 

Omišalj 

15. Zamolba sportsko-ribolovne udruge Poteljan-Vela Jana 

16. Pismo namjere poduzeća Građevinarstvo i proizvodnja Krk 

d.d. za koncesijom u luci Sv. Fuska 

17. Zahtjevi za dozvolama 

 
 

Dnevni red je JEDNOGLASNO prihvaćen. 

 

VERIFIKACIJA ZAPISNIKA S PROŠLE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Zapisnik s prošle sjednice Upravnog vijeća JEDNOGLASNO je verificiran 

 

 

Ad 1)  

a) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa i plana razvoja luka  
Županijske lučke uprave Krk za 2015. godinu  
b) Izvještaj o izvršenju  Financijskog plana Županijske lučke uprave 
Krk za 2015. godinu 

 

Članovima Upravnog vijeća  prezentiran je:  

 Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa i plana razvoja luka Županijske 
lučke uprave Krk za 2015. godinu; 

5. 

 
TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 

 



 Izvještaj o izvršenju  Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 
2015. godinu. 

U raspravi je istaknuto probijanje stavke rashoda za zaposlene, nikakva naplata 
usluge priveza i odveza kao i potrošnje vode po lukama. 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedeljko Dunato 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se: 

 Izvještaj o izvršenju Godišnjeg programa i 
plana razvoja luka Županijske lučke           
uprave Krk za 2015. godinu ; 

 Izvještaj o izvršenju  Financijskog plana 
Županijske lučke uprave Krk za 2015. 
godinu. 

2. Zadužuje se ravnatelj da Izvještaje dostavi na 
davanje suglasnosti Županu Primorsko - 
goranske županije putem Upravnog odjela za 
pomorsko dobro, promet i veze. 

3. Zadužuje se ravnatelj da:  

 Izvrši kontrolu potrošnje vode po lukama 

 Uspostavi naplatu usluge priveza i odveza 

 Rashodi za zaposlene ne prelaze okvire 
Financijskog Plana 

4. Akt iz točke 1. objavit će se na oglasnoj ploči. 

 
 
 
 
 

ravnatelj 
 
 
 
 
 

ravnatelj 

 
 
 
 
 

odmah 
 
 
 
 
 

odmah 

 
 

Ad 2)  
Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u Izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk za 2015. godine 

 

Članovima Upravnog vijeća od strane revizorske kuće IAUDIT d.o.o. prezentiran je 
Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 
Županijske lučke uprave Krk za 2015. godinu 
U raspravi su sudjelovali: Filip Zekan, Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedeljko Dunato 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Prihvaća se Izvještaj o obavljenom revizijskom 
uvidu u Izvještaj o izvršenju  Financijskog 
plana Županijske lučke uprave Krk za 2015. 
godinu. 

2. Ispitati mogućnost uvođenja sustava unutarnje 
kontrole te kvartalnog izvještavanja. 

 
 
 

ravnatelj 

 
 
 

odmah 

 
 

Ad 3)  
Prijedlog Odluke o raspoređivanju viška prihoda  ostvarenih u 2015. 
godini 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o raspoređivanju viška 
prihoda  ostvarenih u 2015. godini 



U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Filip Zekan 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o raspoređivanju viška   
prihoda  ostvarenih u 2015. godini. 

2. Akt iz točke 1. objavit će se na oglasnoj ploči. 
ravnatelj odmah 

 
 

Ad 4)  
Prijedlog I. izmjena Financijskog plana Županijske lučke uprave Krk 
za 2016. godinu 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog I. izmjena Financijskog plana 
Županijske lučke uprave Krk za 2016. godinu 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donose se I. izmjene Financijskog Plana 
Županijske lučke uprave Krk za 2016. 
godinu. 

2. Akt iz točke 1. objavit će se na oglasnoj 
ploči. 

ravnatelj 
 
 
 

odmah 
 
 
 

 
 

Ad 5)  
Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana nabave Županijske lučke uprave 
Krk za 2016. godinu 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog I. izmjena i dopuna Plana 
nabave Županijske lučke uprave Krk za 2016. godinu 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donose se I. izmjene i dopune Plana nabave 
Županijske lučke uprave Krk za 2016. 
godinu. 

2. Akt iz točke 1. objavit će se na oglasnoj ploči. 

ravnatelj 
 
 

odmah 
 
 

 
 

Ad 6)  
Prijedlog I. izmjena i dopuna Plana davanja koncesija Županijske 
lučke uprave Krk za 2016. godinu 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog I. izmjena i dopuna Plana 
davanja koncesija Županijske lučke uprave Krk za 2016. godinu 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Franko Kraljić. 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donose se I. izmjene i dopune Plana davanja 
koncesija Županijske lučke uprave Krk za 

ravnatelj 
 

odmah 
 



2016. godinu. 
2. Akt iz točke 1. objavit će se na oglasnoj ploči. 

  

 
 

Ad 7)  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje 
Ugovora o nabavi usluga naplate parkinga u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Njivice 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi usluga naplate parkinga u luci otvorenoj 
za javni promet lokalnog značaja, luci Njivice 
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 sklapanje Ugovora o nabavi 
usluga naplate parkinga u luci otvorenoj za 
javni promet lokalnog značaja, luci Njivice. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 8)  
Prijedlog Odluke o pokretanju postupka javne nabave radova za 
dogradnju i rekonstrukciju luke otvorene za javni promet lokalnog 
značaja , luke Njivice Faza A1, A3 i B1 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o pokretanju postupka 
javne nabave radova za dogradnju i rekonstrukciju luke otvorene za javni promet 
lokalnog značaja , luke Njivice Faza A1, A3 i B1 
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 
javne nabave radova za dogradnju i 
rekonstrukciju luke otvorene za javni promet 
lokalnog značaja , luke Njivice, Faza A1, A3 
i B1. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 9)  
Prijedlog Odluke o imenovanju voditelja projekta dogradnje i 
rekonstrukcije  luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke 
Njivice, Općina Omišalj 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o imenovanju voditelja 
projekta dogradnje i rekonstrukcije  luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, 
luke Njivice, Općina Omišalj 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić, Nedjeljko Dunato 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o imenovanju voditelja ravnatelj odmah 



projekta dogradnje i rekonstrukcije  luke 
otvorene za javni promet lokalnog značaja, 
luke Njivice, Općina Omišalj. 

 
 

Ad 10)  

Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje 
Ugovora o nabavi roba – rabljenog pontona u luci otvorenoj za javni 
promet županijskog značaja, luci Malinska, Općina Malinska -
Dubašnica 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti 
ravnatelju za sklapanje Ugovora o nabavi roba – rabljenog pontona u luci otvorenoj 
za javni promet županijskog značaja, luci Malinska, Općina Malinska -Dubašnica 
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 sklapanje Ugovora o nabavi 
roba – rabljenog pontona u luci otvorenoj za 
javni promet županijskog značaja, luci 
Malinska, Općina Malinska –Dubašnica. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 11)  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude 
u postupku bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Porat 

 

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 Porat 
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 u postupku 
bagatelne nabave za radove u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, 
luci Porat. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 12)  
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za prihvat ponude 
u postupku bagatelne nabave za radove u luci otvorenoj za javni 
promet lokalnog značaja, luci Vantačići 

 

Članovi 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 Vantačići 
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 u postupku 
bagatelne nabave za radove u luci 
otvorenoj za javni promet lokalnog značaja, 
luci Vantačići. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 13)  
Prijedlog Pravilnika o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima 
se može rukovati u luci 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Pravilnika o određivanju klase i 
količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Pravilnik o određivanju klase i 
količine opasnih tvari kojima se može 
rukovati u luci. 

2. Akti iz točke 1. ovog zaključka objavit će se 
na oglasnoj ploči. 

ravnatelj 
 

odmah 
 

 
 

Ad 14)  

Prijedlog Odluke o namjeri davanja 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 Omišalj 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je prijedlog Odluke o namjeri davanja 
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 Omišalj 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o namjeri davanja 
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 Omišalj. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 15)  Zamolba sportsko-ribolovne udruge Poteljan - Vela Jana 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirana je Zamolba sportsko - ribolovne udruge 
Poteljan - Vela Jana 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 



Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donosi se Odluka o donaciji 10.000,00 kn 
sportsko - ribolovnoj udruzi Poteljan - Vela 
Jana. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 16)  
Pismo namjere poduzeća Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. za 
koncesijom u luci Sv. Fuska 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirano je Pismo namjere poduzeća 
Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. za koncesijom u luci Sv. Fuska 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Prihvaća se Pismo namjere poduzeća 
Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d. za 
koncesijom u luci otvorenoj za javni promet 
lokalnog značaja, luci Sv. Fuska, ali bez 
sufinanciranja idejnog rješenja od strane 
ŽLU Krk. 

ravnatelj odmah 

 
 

Ad 17)  Zahtjevi za dozvolama 

 

Članovima Upravnog vijeća prezentirani su zahtjevi za dozvolama za privremeno i 
povremeno obavljanje djelatnosti na lučkom području. 
U raspravi su sudjelovali: Loris Rak, Anđelko Petrinić 
Upravno vijeće je JEDNOGLASNO donijelo slijedeći: 

 

ZAKLJUČAK Zadužena  osoba: Rok: 

1. Donose se Dozvole za privremeno i 
povremeno obavljanje djelatnosti na lučkom 
području sljedećim podnosiocima : 

 Ugostiteljski obrt „ Mareta“ Baška 

 Ugostiteljski obrt „Ane“ Baška 

 Ugostiteljsko-ribarski obrt „Ankora“ Baška 

 KM Ugostiteljstvo d.o.o., Njivice, pizzeria 
„Dundo“ 

 Mihaela d.o.o., kiosk za prodaju sladoleda - 
Malinska 

2. U slučaju davanja dozvola za djelatnosti 
koje se u neposrednoj blizini odvijaju na 
javnim površinama, naknadu za dozvole 
ujednačiti s cijenama zakupa javnih 
površina. 

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: 2170/1-16/1-63 

 


