
 

 

 
 

Sazivač 

Ime i prezime 

Davorka Vukelić, predsjednica UV ŽLU Crikvenica 

 

Naziv sastanka: 18. sjednica Upravnog vijeća  ŽLU Crikvenica 

 

1. Mjesto: Crikvenica Početak: 10:00 

 
Dan i datum: 27.12.2019. Završetak: 11:10 

 

2. Prisutni: Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica 
 

1.  Davorka Vukelić, predsjednica  
2.  Igor Lončarić, član  
3.  Goran Cerović, član  
4.  Duško Antić, član 

 
   Gosti: 

1. Mario Kružić, ravnatelj ŽLU Crikvenica 

3. Odsutni: Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica 
1. Predrag Antić, član 

 

4. 
 

Dnevni red: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća ŽLU 
Crikvenica 

2. II. Izmjene Plana i programa rada i razvoja luka Županijske 
lučke uprave Crikvenica za razdoblje I-XII 2019. godine 

3. II. Izmjene Financijskog plana Županijske lučke uprave ŽLU 
Crikvenica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu 

4. Plan i program rada i razvoja luka Županijske lučke uprave 
Crikvenica za razdoblje I-XII 2020. godine 

5. Financijski plan Županijske lučke uprave Crikvenica za 
2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu 

6. Plan davanja koncesija za 2020. godinu Županijske lučke 
uprave Crikvenica 

7. Plan raspisivanja javnih natječaja za 2020. godinu 
8. Pravilnik o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima 

korištenja luka na području Županijske lučke uprave 
Crikvenica 

9. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke 
uprave za luku Crikvenica 

 
ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA 

 

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE  
UPRAVNOG VIJEĆA ŽLU CRIKVENICA 

 

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 



 

 

10. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke 
uprave za luku Črni mul, Crikvenica 

11. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke 
uprave za luku Jadranovo 

12. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke 
uprave za luku Selce 

13. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa 
brodova na području pod upravljanjem Županijske lučke 
uprave za luku Podvorska, Crikvenica 

14. Razno 

 
 

Ad 0. 

Predsjednica UV Davorka Vukelić   otvorila je raspravu o dnevnom redu. S obzirom da 
nije bilo prijedloga sa izmjenama i dopunama dnevnog reda, predsjednica je utvrdila da 
je dnevni red jednak onome dostavljenome u pozivu za sjednicu, te pozvala na 
usvajanje istoga.  

Ad 0. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
usvojili dnevni red za 18. sjednicu UV ŽLU 
Crikvenica. 

Davorka Vukelić odmah 

 

 

Ad 1. 

Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po 1. točki dnevnog reda. Kako 
nije bilo prijedloga o izmjenama Zapisnika, predložila je članovima UV usvajanje 
zapisnika sa 17. sjednice UV ŽLU Crikvenica.  

Ad 1. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je zapisnik sa 17. sjednice UV ŽLU 
Crikvenica usvojen jednoglasno. 

Mario Kružić odmah 

 

 

Ad 2. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima prijedlog II. Izmjena 
Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 2019. godine. 
Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U 
raspravi su sudjelovali članovi Duško Antić, Igor Lončarić i Goran Cerović, nakon čega 
je predsjednica UV Davorka Vukelić predložila članovima UV usvajanje II. Izmjena 
Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 2019. godine. 

Ad 2. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da su II. Izmjene Plana i programa rada 
i razvoja luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 
2019. godine usvojene jednoglasno.  

Mario Kružić odmah 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 3. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV prijedlog II. Izmjena 
financijskog plana Županijske lučke uprave ŽLU Crikvenica za 2019. godinu i projekcija 
za 2020. i 2021. godinu. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj 
točki dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali Goran Cerović, Duško Antić i Mario Kružić, 
nakon čega je predsjednica UV Davorka Vukelić predložila članovima UV usvajanje II. 
Izmjena financijskog plana ŽLU Crikvenica za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu. 

Ad 3. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da su II. Izmjene financijskog plana 
ŽLU Crikvenica za 2019. godinu i projekcija za 
2020. i 2021. godinu usvojene jednoglasno.  

Mario Kružić odmah 

 

Ad 4. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV prijedlog Plana i 
programa rada i razvoja luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 2020. godine. 
Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U 
raspravi su osim predsjednice sudjelovali Goran Cerović i Duško Antić. Nakon 
provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je članovima UV 
usvajanje Plana i programa rada i razvoja luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 2020. 
godine 

Ad 4. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je Plan i program rada i razvoja 
luka ŽLU Crikvenica za razdoblje I-XII 2020. 
godine usvojen jednoglasno.  

Mario Kružić  odmah 

 

Ad 5. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV prijedlog 
Financijskog plana ŽLU Crikvenica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. 
Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U 
raspravi su osim predsjednice sudjelovali Igor Lončarić, Goran Cerović i Duško Antić. 
Nakon provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je članovima 
UV usvajanje Financijskog plana ŽLU Crikvenica za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 
2022. godinu. 

Ad 5. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je Financijski plan ŽLU Crikvenica 
za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. 
godinu usvojen jednoglasno. 

Mario Kružić  odmah 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 6. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Plan davanja 
koncesija za 2020. godinu ŽLU Crikvenica. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je 
raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U raspravi su osim predsjednice sudjelovali Goran 
Cerović, Igor Lončarić i Duško Antić. Nakon provedene rasprave predsjednica UV 
Davorka Vukelić predložila je članovima UV usvajanje Plana davanja koncesija za 2020. 
godinu ŽLU Crikvenica. 

Ad 6. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je Plan davanja koncesija za 2020. 
godinu ŽLU Crikvenica usvojen jednoglasno. 

Mario Kružić  odmah 

 

 

Ad 7. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Plan raspisivanja 
javnih natječaja Županijske lučke uprave Crikvenica za 2020. godinu. Predsjednica UV 
Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Kako nije bilo 
prijavljenih za raspravu, predložila je članovima UV usvajanje Plana raspisivanja javnih 
natječaja Županijske lučke uprave Crikvenica za 2020. godinu. 

Ad 7. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je Plan raspisivanja javnih 
natječaja za 2020. godinu usvojen 
jednoglasno. 

Mario Kružić  odmah 

 

 

Ad 8. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Pravilnik o načinu 
održavanja reda u lukama i uvjetima korištenja luka na području Županijske lučke 
uprave Crikvenica. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda. U raspravi su osim predsjednice sudjelovali Goran Cerović, Igor Lončarić 
i Duško Antić. Nakon provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila 
je članovima UV usvajanje Pravilnika o načinu održavanja reda u lukama i uvjetima 
korištenja luka na području Županijske lučke uprave Crikvenica. 

Ad 8. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i 
objavila da je Pravilnik o načinu održavanja 
reda u lukama i uvjetima korištenja luka na 
području Županijske lučke uprave Crikvenica 
usvojen jednoglasno. 

Mario Kružić  odmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 9. - 13. 

Predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je članovima UV ŽLU Crikvenica da se 
obrazloženje i glasanje po točkama 9. - 13. odradi zajedno, s obzirom da se radi o 
donošenju istog Plana ali po različitim lukama. 
 
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Plan za prihvat i 
rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području pod upravljanjem 
Županijske lučke uprave za luku Crikvenica, luku Črni mul, luku Jadranovo, luku Selce i 
luku Podvorska. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki 
dnevnog reda. U raspravi su osim predsjednice sudjelovali Goran Cerović i Igor 
Lončarić. Nakon provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je 
članovima UV usvajanje: 

1. Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području 
pod upravljanjem Županijske lučke uprave za luku Crikvenica, 

2. Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području 
pod upravljanjem Županijske lučke uprave za luku Črni mul, Crikvenica, 

3. Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području 
pod upravljanjem Županijske lučke uprave za luku Jadranovo, 

4. Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području 
pod upravljanjem Županijske lučke uprave za luku Selce i 

5. Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta sa brodova na području 
pod upravljanjem Županijske lučke uprave za luku Podvorska, Crikvenica. 

Ad 9.-13. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su 
kako slijedi: 
1. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i 

ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave za 
luku Crikvenica - ZA  

2. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i 
ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave za 
luku Črni mul, Crikvenica - ZA 

3. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i 
ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave za 
luku Jadranovo - ZA 

4. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i 
ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave za 
luku Selce - ZA 

5. Plan za prihvat i rukovanje otpadom i 
ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave za 
luku Podvorska, Crikvenica - ZA 

 
Predsjednica je utvrdila rezultate i objavila da 
su svi Planovi za prihvat i rukovanje otpadom i 
ostacima tereta sa brodova na području pod 
upravljanjem Županijske lučke uprave   
usvojeni jednoglasno. 

Mario Kružić  odmah 

 



 

 

 

 

Ad 14. RAZNO 

a) Zahtjev obrta „Taxi Marino“ za korištenje operativnog dijela luke Selce u 2020. 
godini 

b) Zahtjev tvrtke EURO INTERIER-ZO d.o.o. za korištenje operativnog dijela luke 
Jadranovo u 2020. godini 

c) Prijedlog isplate nagrade za radne rezultate ravnatelju  
d) Prijedlog isplate božićnice ravnatelju i djelatnicima ŽLU Crikvenica 

Ad 14. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli 
dolje navedene zaključke: 

a) Zahtjev se usvaja 
b) Zahtjev se odbija 
c) Prijedlog se usvaja 
d) Prijedlog se usvaja  

Mario Kružić  odmah 
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 Ime i prezime Vlastoručni potpis 

1. Davorka Vukelić  , predsjednica  

2. Goran Cerović, član  

3. Igor Lončarić, član  
 

4. Duško Antić, član  
 

 
 

 

 

Zapisnik sastavila: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Karlić  

KLASA:  

URBROJ:  


