ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRIKVENICA
ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA ŽLU CRIKVENICA
Ime i prezime
Sazivač

Davorka Vukelić, predsjednica UV ŽLU Crikvenica

Naziv sastanka:

19. sjednica Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica

1.

Mjesto:

Crikvenica

Dan i datum:

27.02.2020.

2.

Prisutni:

Početak:

09:00

Završetak: 10:45

Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica
1. Davorka Vukelić, predsjednica
2. Igor Lončarić, član
3. Goran Cerović, član
4. Duško Antić, član
5. Predrag Antić, član
Gosti:
1. Mario Kružić, ravnatelj ŽLU Crikvenica
2. Hinko Car, stručni nadzor za objekt dogradnje luke otvorene
za javni promet županijskog značaja Crikvenica
TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

3. Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice
2. Izvješće o provedbi projekta „Dogradnja luke otvorene za
javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica“
3. Odluka o evidentiranju preuzete lučke podgradnje i
nadgradnje koja nije evidentirana u poslovnim knjigama
4. Usvajanje Financijskih izvještaja ŽLU Crikvenica za 2019.
godinu
5. Usvajanje Izvješća neovisnog revizora o obavljenom
revizijskom uvidu u financijske izvještaje ŽLU Crikvenica za
godinu završenu 31. prosinca 2019. godine
6. Odluka o visini lučkih pristojbi i naknada
7. 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

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su
usvojili dnevni red za 19. sjednicu UV ŽLU Davorka Vukelić
Crikvenica.

Rok
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
18. sjednice UV ŽLU Crikvenica.
Zadužena
Ad 1. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i Mario Kružić
odmah
objavila da je zapisnik sa 18. sjednice UV ŽLU
Crikvenica usvojen jednoglasno.
Ad 2.
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić predstavio je članovima UV gopodina Hinka Cara,
koji obavlja poslove stručnog nadzora za objekt dogradnje luke otvorene za javni promet
županijskog značaja Crikvenica. Predsjednica UV Davorka Vukelić dala je riječ gospodinu
Caru da podnese Izvješće o provedbi projekta „Dogradnja luke otvorene za javni promet
županijskog značaja – luke Crikvenica“.
U izvještaju je izneseno kako je kod izgradnje pomorskih građevina moguće očekivati
slijeganje temeljnog tla u različitom intenzitetu i veličini koje je teško predvidjeti, budući da
prvenstveno ovisi o lokalnim uvjetima u samom tlu. Upravo kako bi se neutralizirala ova
pojava te spriječile potencijalne deformacije na konstrukciji, predviđa se gradnja
blokovima koje je kod prekomjernog slijeganja moguće vrlo jednostavno podignuti te
ponovno postaviti na uređenu temeljnu podlogu. Do takvog je slučaja došlo i na
zapadnom lukobranu u Crikvenici, što ni na koji način neće utjecati na rok izvođenja ili
cijenu radova. Drugim riječima, radovi se odvijaju prema planiranom, a svi su troškovi
predviđeni glavnim građevinskim projektom i troškovnikom radova, što znači da dodatnih
troškova nema. Pritom je važno naglasiti kako se, prilikom izvođenja radova, a naročito
ovako kompleksnih, velika pažnja posvećuje zaštiti na radu te se u svakom trenutku
poštuju svi mjerodavni propisi.
Nakon završetka iznošenja Izvještaja, predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je
raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali svi prisutni članovi UV.
Nakon završetka rasprave gospodin Hinko Car je napustio sjednicu.
Zadužena
Ad 2. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća primili su na
znanje Izvješće o provedbi projekta „Dogradnja
luke otvorene za javni promet županijskog
značaja – luke Crikvenica“.

Ad 3.
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Odluku o evidentiranju
preuzete lučke podgradnje i nadgradnje koja nije evidentirana u poslovnim knjigama.
Podsjetio je prisutne na nalaz revizije i obvezu procijene i evidentiranja vrijednosti
građevina i objekata lučke podgradnje i nadgradnje koje je Lučka uprava dobila na
korištenje od osnivača u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je
raspravu po ovoj točki dnevnog reda. U raspravi su sudjelovali Goran Cerović, Davorka
Vukelić i Mario Kružić, nakon čega je predsjednica UV Davorka Vukelić predložila
članovima UV usvajanje Odluke o evidentiranju preuzete lučke podgradnje i nadgradnje
koja nije evidentirana u poslovnim knjigama.
Zadužena
Ad 3. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i
objavila da je Odluka o evidentiranju preuzete Mario Kružić
odmah
lučke podgradnje i nadgradnje koja nije
evidentirana u poslovnim knjigama usvojena
jednoglasno.
Ad 4.
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić upoznao je članove UV s Financijskim izvještajem
ŽLU Crikvenica za 2019. godinu. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po
ovoj točki dnevnog reda. U raspravi su osim predsjednice, sudjelovali Goran Cerović i
Predrag Antić. Nakon provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je
članovima UV usvajanje Financijskih izvještaja ŽLU Crikvenica za 2019. godinu.
Zadužena
Ad 4. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i
Mario Kružić
odmah
objavila da su Financijski izvještaji ŽLU
Crikvenica za 2019. godinu usvojeni
jednoglasno.
Ad 5.
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić upoznao je članove UV sa Izvješćem neovisnog
revizora o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje ŽLU Crikvenica za godinu
završenu 31. prosinca 2019. godine. 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 Izvješća neovisnog revizora o obavljenom revizijskom
uvidu u financijske izvještaje ŽLU Crikvenica za godinu završenu 31. prosinca 2019.
godine.
Zadužena
Ad 5. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA
prijedlog. Predsjednica je utvrdila rezultate i
objavila da je Izvješće neovisnog revizora o
Mario Kružić
odmah
obavljenom revizijskom uvidu u financijske
izvještaje ŽLU Crikvenica za godinu završenu
31.
prosinca
2019.
godine
usvojen
jednoglasno.

Ad 6.
Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV Odluku o visini lučkih
pristojbi i naknada. Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki
dnevnog reda. U raspravi su osim predsjednice sudjelovali Goran Cerović, Predrag Antić i
Duško Antić. Nakon provedene rasprave predsjednica UV Davorka Vukelić predložila je
članovima UV usvajanje Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada.
Zadužena
Ad 6. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA
prijedlog, osim Igora Lončarića koji se
odmah
suzdržao od glasanja. Predsjednica je utvrdila Mario Kružić
rezultate i objavila da je Odluka o visini lučkih
pristojbi i naknada usvojena.

4. ČLANOVI
UPRAVNOG VIJEĆA
ŽLU CRIKVENICA

Ad 7. RAZNO
a) Obavijest o provedenim nabavama
b) Odluka o privremenom korištenju lučkog područja radi postavljanja info-punktova za
obavljanje taxi i izletničke djelatnosti
c) Zahtjev za postavljanje terase na lučkom području luke Selce Caffe bara Kiss
d) Zahtjev za postavljanje terase na lučkom području luke Selce Ugostiteljskog obrta
Bonino
e) Zahtjev za postavljanje terase na lučkom području luke Selce Caffe bara Libero
Zadužena
Ad 7. ZAKLJUČAK
Rok
osoba
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli
dolje navedene zaključke:
a) Obavijest primljena na znanje
Mario Kružić
odmah
b) Odluka se jednoglasno usvaja
c) Zahtjev se usvaja, donosi se odluka
d) Zahtjev se usvaja, donosi se odluka
e) Zahtjev se usvaja, donosi se odluka

Zapisnik
sastavio:

Vlastoručni potpis

Ime i prezime
1. Davorka Vukelić , predsjednica
2. Predrag Antić, član
3. Goran Cerović, član
4. Igor Lončarić, član
5. Duško Antić, član

Ime i prezime
Igor Antić

Potpis

