
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA 

OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA 
V.C. Emina 3, 51410 Opatija 

Tel/fax: 051/271797 

e-mail: info@portopatija.hr 
  

Klasa: 342-21/18-01/25 

Ur. br: 2156/01-18-03 

Opatija 26. ožujka 2018. godine 

 

 

 

                                                    UPRAVNO VIJEĆE 

 

Na temelju čl. 52 ,54  i 55 Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03), članka 

18 i 19. statuta Županijske  Lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga i članka 7. 

Poslovnika o radu Upravnog Vijeća  Lučke uprave Opatija –Lovran-Mošćenička Draga za 

luke lokalnog značaja sazivam 07. sjednicu Upravnog vijeća  Županijske Lučke uprave   

Opatija - Lovran – Mošćenička Draga , koja će se održati 29. ožujka 2018 godine  s početkom 

u  16:30  sati.  

               

    Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

                                                       DNEVNI  RED 

 

 

1.) Verifikacija zapisnika s 06. sjednice Upravnog vijeća održane 26. veljače 2018. godine 

2.) Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice 

3.) Prijedlog odluke o prihvaćanju ponuda za uređenje i održavanje poslovnog prostora 

ŽLUOLMD. 

4.) Prijedlog odluke o angažmanu vanjskog revizora za poslove primopredaje dužnosti 

(izvjestitelj: Fernando Kirigin) 

5.) Informacija o zahtjevima za dodjeljivanje vezova, sidrišta i info štandova. 

6.) Informacija o održanom sastanku s predstavnicima MO Ičići vezano uz produbljenje i 

odmuljivanje Luke Opatija – privezište Ičići (izvjestitelj Fernando Kirigin) 

7.) Prijedlog odluke  o prihvaćanju ponude za izradu dokumentacije sukladno Zakonu o 

zaštiti na radu. 

8.) Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za 

usluge dizanja i spuštanja plovila upotrebom lučke dizalice na dijelu lučkog područja 

luke Mošćenička Draga 

9.) Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za 

usluge u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke Mošćenička Draga. 

10.)  Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku davanja koncesije  za 

usluge organiziranja i naplate parkiranja na dijelu lučkog područja luke Volosko  

11.) Upoznavanje Upravnog vijeća s planom nabave za 2018. godinu. 

12.)  Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave za usluge izrade idejnog 

projekta, glavnog projekta i elaborata o potrebi procjene utjecaja na okoliš za 

izvođenje građevinskih radova na dogradnji luke Medveja  

13.) Izvještaj o radu i financijski izvještaj Županijske lučke uprave Opatija – Lovran – 

Mošćenička Draga za 2017. godinu (izvjestitelj: Zdravko Debelić) 

14.)  Suglasnost Upravnog vijeća za isplatu 500,00 kn/mjesečno Savjetniku ravnatelja 

Zdravko Debeliću na osnovu posjedovanja certifikata PFSO (port facility security 

officer).  

15.) Razno 

 

 

 

 



 

 

 

U   prilogu  dostavlja se materijal za točku 1,13. 

 

 

                                                                                                                                                  

Predsjednik Upravnog  vijeća, 

 

 
                                                                                  Marin Starčić, mag.oec. 

 

 

Na znanje:-predsjednik UV 

       -članovi UV 

                 - pročelnica resornog UO PGŽ 

   

 

 

 


