
 

 

 
 

Sazivač 
Ime i prezime 

Dino Manestar, predsjednik UV ŽLU Crikvenica 

 

Naziv sastanka: 33. sjednica Upravnog vijeća  ŽLU Crikvenica 

 

1. Mjesto: Crikvenica Početak: 13:00 

 
Dan i datum: 27.03.2017. Završetak: 14:15 

 

2. Prisutni: Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica 
 

1.  Dino Manestar, predsjednik  
2.  Igor Lončarić, član  
3.  Goran Cerović, član  

 

3.  Opravdano 
odsutni: 

1.  Aljoša Babić, član 
2. Marko Vukelić, član 

 

4. 
 

Dnevni red: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice UV ŽLU Crikvenica 
2. Prijedlog I. Izmjena Plana zaduživanja i otplata za 2017. 

godinu ŽLU Crikvenica 
3. Odluka o raspodjeli rezultata 2016. godine 
4. Izvješće o radu Županijske lučke uprave Crikvenica za 

2016. godinu 
5. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za 

raspisivanje koncesije na pomorskom dobru za 
obavljanje djelatnosti dizanja i spuštanja brodica u luci 
Selce 

6. Izmjena Odluke br. 001 o davanju koncesije za 
obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti usisavanja i 
protoka morske vode na dijelu lučkog područja luke 
otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Črni mul, 
Grad Crikvenica 

7. Razno 

 

 

 
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA 

 
 

ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE  
UPRAVNOG VIJEĆA ŽLU CRIKVENICA 

 
 

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 



 

 

 

Ad 1. 

Predsjednik UV Dino Manestar predložio je članovima UV usvajanje zapisnika sa 32. 
sjednice UV ŽLU Crikvenica.  

Ad 1. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 32. 
sjednice UV ŽLU Crikvenica 

Mario Kružić odmah 

 
 
 

Ad 2. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV prijedlog I. Izmjena Plana 
zaduživanja i otplata za 2017. godinu ŽLU Crikvenica, nakon čega je predsjednik UV 
Dino Manestar predložio članovima UV usvajanje I. Izmjena Plana zaduživanja i 
otplata za 2017. godinu ŽLU Crikvenica 

Ad 2. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
izglasali I. Izmjene Plana zaduživanja i otplata 
za 2017. godinu ŽLU Crikvenica 

Mario Kružić odmah 

 

 

Ad 3. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV prijedlog Odluke o raspodijeli 
rezultata iz 2016. godine. Predsjednik UV Dino Manestar predložio je članovima UV 
glasanje o Odluci o raspodijeli rezultata iz 2016. godine 

Ad 3. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
izglasali Odluku o raspodijeli rezultata iz 2016. 
godine. 

Mario Kružić odmah 

 

 

 

Ad 4. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica ukratko se osvrnuo na najvažnije dijelove Izvješća o radu 
za 2016. godinu i financijskog izvješća ŽLU Crikvenica za 2016. godinu, nakon čega 
je predsjednik UV Dino Manestar predložio članovima UV glasanje o istom. 

Ad 4. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
izglasali Izvješće o radu ŽLU Crikvenica za 
2016. godinu s pripadajućim financijskim 
izvješćem 

 

ŽLU Crikvenica za 2015. godinu. 

Mario Kružić odmah 

 

 

 

Ad 5. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV prijedlog Odluke o imenovanju 
stručnog povjerenstva za raspisivanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje 
djelatnosti dizanja i spuštanja brodica u luci Selce, nakon čega je predsjednik UV 
Dino Manestar predložio članovima UV glasanje o istoj. 



 

 

Ad 5. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
izglasali Odluku o imenovanju stručnog 
povjerenstva za raspisivanje koncesije na 
pomorskom dobru za obavljanje djelatnosti 
dizanja i spuštanja brodica u luci Selce. 

Mario Kružić odmah 

 

 

Ad 6. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV prijedlog Izmjene Odluke br. 
001 o davanju koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih djelatnosti usisavanja i 
protoka morske vode na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet 
lokalnog značaja, luke Črni mul, Grad Crikvenica, nakon čega je predsjednik UV Dino 
Manestar predložio članovima UV glasanje o istoj. 
 

Ad 6. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
izglasali Izmjene Odluke br. 001 o davanju 
koncesije za obavljanje ostalih gospodarskih 
djelatnosti usisavanja i protoka morske vode na 
dijelu lučkog područja luke otvorene za javni 
promet lokalnog značaja, luke Črni mul, Grad 
Crikvenica 

Mario Kružić odmah 

 

 

Ad 7. RAZNO 

a) Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV prijedlog Odluke o 
imenovanju stručnog povjerenstva za raspisivanje koncesije na zahtjev za 
gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javi promet 
lokalnog značaja, luke Omorika 

b) Zahtjev za sporazumni raskid Ugovora broj OPP-01/2017 UO Lončarić 

c) Ravnatelj ŽLU Crikvenica obrazložio je članovima UV Prijedlog odluke o 
privremenom korištenju lučkog područja radi postavljanja info-punktova za 
obavljanje taxi i izletničke djelatnosti 

d) Usmena informacija ravnatelja članovima UV ŽLU o: 
• korištenju rodiljnog/porodiljnog dopusta djelatnice od mjeseca lipnja 

2017. godine 

• sklopljenim ugovorima o: 
➢ Donacijama u 2017. godini na temelju 1. Javnog poziva 

➢ Stručnom nadzoru za objekt dogradnje srednjeg gata luke 
otvorene za javni promet lokalnog značaja Podvorska  

➢ Izradi studije opravdanosti davanja koncesije luke otvorene za 
javni promet lokalnog značaja - luke Črni mul u Crikvenici, 
rekonstrukcija i dogradnja 

➢ Dogradnji srednjeg gata luke otvorene za javni promet lokalnog 
značaja Podvorska 

➢ Geotehničkim istražnim radovima za luku Perčin u Jadranovu 
➢ Radu na neodređeno djelatnika na radnom mjestu lučkog redara 

temeljem prethodno dobivene suglasnosti UV za zasnivanje 
radnog odnosa na neodređeno sa 31. sjednice UV 



 

 

Ad 7. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

a) Odluka se donosi 
b) Zahtjev se usvaja, Odluka o raskidu 

Ugovora broj OPP-01/2017 se donosi 
c) Odluka se donosi 
d) Primljeno na znanje 

 

Mario Kružić odmah 
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 Ime i prezime Vlastoručni potpis 

1. Dino Manestar, predsjednik  

2. Goran Cerović, član  

3. Igor Lončarić, član  
  

Zapisnik 
sastavili: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Karlić  

KLASA:  

URBROJ:  

OB-00-004 


