
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA 

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

Tel/fax: 051/271797 

e-mail: info@portopatija.hr 
  

Klasa: 342-21/18-01/121 

Ur. br: 2156/01-18-01 

Opatija 08. svibnja 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 08. sjednicu Upravnog vijeća  Županijske Lučke uprave   

Opatija - Lovran – Mošćenička Draga , koja će se održati 14. svibnja 2018 godine  s 

početkom u  16:30  sati.  

               

    Za sjednicu predlažem slijedeći  

 

 

                                                       DNEVNI  RED 

 

1.) Verifikacija zapisnika s 07. sjednice Upravnog vijeća održane 29. ožujka 2018. godine 

2.) Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice. 

3.) Odluka o prihvaćanju konzultantskih usluga za potrebe radno pravnih pitanja. 

4.) Poništenje odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku davanja koncesije  za 

usluge organiziranja i naplate parkiranja na dijelu lučkog područja luke Volosko. 

5.) Odluka o davanju koncesije za usluge lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti, s 

pravom na gradnju, na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog 

značaja Volosko – Privezište Preluk. 

6.) Usklađenje Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Opatija –Lovran- Mošćenička 

Draga s Zakonom o radu. 

7.) Informacija o aktualnim parkirnim problemima vezanim uz lučko područje luke 

Volosko i dio luke Opatija koji se nalazi na pomorskom dobru. 

8.) Odluka o organiziranju i naplati parkiranja na lučkom području.  

9.) Prigovor na naplaćeni iznos za ticanje polupodmornice. 

10.) Dopuna odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2018. godinu. 

11.) Odluka o sklapanju ugovora za revizorske poslove u 2018. godini. 

12.) Odluka o sklapanju ugovora o pravnom zastupanju 

13.) Razno. 

 

 

U   prilogu  dostavlja se materijal za točku 5,6,11,12. 

 

                                                                                                                                                  

Predsjednik Upravnog  vijeća, 

 
                                                                                  Marin Starčić, mag.oec 

 

Na znanje:-predsjednik UV 

       -članovi UV 

                 - pročelnica resornog UO PGŽ 

   

 

 


