ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

ZAPISNIK SA SASTANKA
Ime i prezime
Sazivač

Naziv sastanka:

1.

2.

Potpis,v.r.

Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRANMOŠĆENIČKA DRAGA

Marin Starčić

22. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave OpatijaLovran-Mošćenička Draga održane 02. srpnja 2019. godine, u
prostorijama ŽLU-OLMD, s početkom u 16:30 sati .

Mjesto:

Opatija, prostorije ŽLU OLMD

Dan i datum:

Utorak, 02. srpnja 2019. godine

Početak:

16:30

Završetak: 17:30

Prisutni:
1.
2.
3.
4.
5.

Marin Starčić - predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Vladimir Malnar - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Damir Lovreković - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Robert Dundara - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
Josip Brkić – član Upravnog vijeća ŽLU OLMD

Ravnatelj:

Fernando Kirigin

Zapisničar:

Alessandra Selak

3.

Odsutni:

4.

Dnevni red:
1.) Suglasnost za sklapanje Okvirnog sporazuma s tvrtkom
G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane, Stjepana Radića 15, sukladno
predmetu javne nabave evidencijskog broja: EN-N-12/19nabava radova na dogradnji obale i izgradnji obalne šetnice u
Mošćeničkoj Dragi;
2.) Suglasnost ravnatelja za sklapanje Ugovora o djelu na tri
mjeseca sa stručnom osobom za analizu, ispravak i upis u
registar svih ugovora o koncesiji, analizu ugovora o
jednostavnoj i javnoj nabavi, ispravak i upis u registar, analiza
i izmjena akata koji se vezuju uz ugovore o korištenju
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komunalnog veza, a sve u cilju ispravljanja nepravilnosti
uočenih u zadnjem nadzoru Državne revizije;

Predsjednik
UPRAVNOG
VIJEĆA

Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno se slažu s predloženim
dnevnim redom.

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja I rasprave
Članovi Upravnog vijeća daju suglasnost ravnatelju za sklapanje Okvirnog sporazuma s
tvrtkom G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane, Stjepana Radića 15, sukladno predmetu javne
nabave evidencijskog broja: EN-N-12/19-nabava radova na projektu Dogradnja obale i
izgradnja obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi.
Ad 1. Zaključak
Zadužena osoba
Rok
Članovi Upravnog vijeća daju suglasnost ravnatelju
za sklapanje Okvirnog sporazuma s tvrtkom
G.A.M.I.K. d.o.o. iz Podstrane, Stjepana Radića 15,
sukladno predmetu javne nabave evidencijskog
broja: EN-N-12/19-nabava radova na projektu
Dogradnja obale i izgradnja obalne šetnice u
Mošćeničkoj Dragi.

Ravnatelj

Odmah

Ad.2. Sažetak izlaganja i rasprave
Obzirom na nalaz Državne revizije i veliki obim posla koji u kratkom vremenskom
razdoblju treba obaviti predlaže se angažman vanjskog stručnog suradnika na ugovor o
djelu na tri mjeseca za analizu, ispravak i upis u registar svih ugovora o koncesiji,
analizu ugovora o jednostavnoj i javnoj nabavi, ispravak i upis u registar, analiza i
izmjena akata koji se vezuju uz ugovore o korištenju komunalnog veza, a sve u cilju
ispravljanja nepravilnosti uočenih u zadnjem nadzoru Državne revizije.
Ad .2. Zaključak
Članovi Upravnog vijeća ŽLU OLMD su jednoglasno
dali suglasnost ravnatelju za sklapanje Ugovora o
djelu na tri mjeseca sa stručnom osobom za analizu,
ispravak i upis u registar svih ugovora o koncesiji,
analizu ugovora o jednostavnoj i javnoj nabavi,
ispravak i upis u registar, analiza i izmjena akata koji
se vezuju uz ugovore o korištenju komunalnog veza,
a sve u cilju ispravljanja nepravilnosti uočenih u
zadnjem nadzoru Državne revizije.

Zadužena osoba

Ravnatelj

Rok

Odmah
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Zapisnik
sastavio:

Ime i prezime
Alessanda Selak
Ime i prezime

Zapisnik odobrio:

Potpis

Potpis

Marin Starčić dipl. .oec
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