
 

 

 
 

Sazivač 

Ime i prezime 

Davorka Vukelić, predsjednica UV ŽLU Crikvenica 

 

Naziv sastanka: 22. sjednica Upravnog vijeća  ŽLU Crikvenica 

 

1. Mjesto: Crikvenica Početak: 09:00 

 
Dan i datum: 30.09.2020. Završetak: 09:30 

 

2. Prisutni: Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica 
 

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

 
   Gosti: 

1. Mario Kružić, ravnatelj ŽLU Crikvenica 

 Opravdano 
odsutni: 

Članovi Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica 
1.  Predrag Antić, član  

 

3. 
 

Dnevni red: 1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice 

2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti dizanja i 

spuštanja brodica u luci otvorenoj za javni promet 

Jadranovo, Grad Crikvenica 

3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na 

pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko turističke 

djelatnosti na području luke otvorene za javni promet 

lokalnog značaja Črni mul, Grad Crikvenica 

4. Razno 
 
 

Ad 0. 

Predsjednica Davorka Vukelić predložila je članovima dopunu dnevnog reda sa jednom 
točkom (točka 4., čime bi dosadašnja točka 4. postala točka 5.) i to kako slijedi: 

1. Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice 

2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u 
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svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti dizanja i 

spuštanja brodica u luci otvorenoj za javni promet Jadranovo, Grad Crikvenica 

3. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u 

svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko 

turističke djelatnosti na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja 

Črni mul, Grad Crikvenica 

4. Mišljenje UV na zaključivanje 1. Aneksa ugovora o javnoj nabavi za projekt 

Dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke Crikvenica 

5. Razno 

 

Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu o dnevnom redu. S obzirom da nije 
bilo prijedloga sa dodatnim izmjenama, pozvala je na usvajanje istoga.  

Ad 0. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su 
prihvatili dopunu i usvojili novi dnevni red za 22. 
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 
21. 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 21. sjednice UV ŽLU 
Crikvenica usvojen jednoglasno. 

Mario Kružić odmah 

 

 
 

Ad 2. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić iznio je članovima UV prijedlog odluke o 
imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 
gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje djelatnosti dizanja i spuštanja 
brodica u luci otvorenoj za javni promet Jadranovo, Grad Crikvenica.  
Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  
U raspravi su sudjelovali Goran Cerović i Mario Kružić, nakon čega je predsjednica UV 
Davorka Vukelić predložila članovima UV usvajanje predložene odluke. 

Ad 2. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 

Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za 

koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja pomorskog dobra za 

obavljanje djelatnosti dizanja i spuštanja brodica 

u luci otvorenoj za javni promet Jadranovo, Grad 

Crikvenica. Predsjednica je utvrdila rezultate i 

objavila da je Odluka usvojena jednoglasno.  

Mario Kružić odmah 

 



 

 

 

Ad 3. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić iznio je članovima UV prijedlog odluke o 

imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko turističke djelatnosti 

na području luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Črni mul, Grad Crikvenica. 

Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  

U raspravi su sudjelovali Davorka Vukelić, Goran Cerović i Mario Kružić, nakon čega je 

predsjednica UV Davorka Vukelić predložila članovima UV usvajanje predložene odluke. 
 

Ad 3. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća glasali su ZA 

Odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za 

koncesiju na pomorskom dobru u svrhu 

gospodarskog korištenja pomorskog dobra za 

obavljanje ugostiteljsko turističke djelatnosti na 

području luke otvorene za javni promet lokalnog 

značaja Črni mul, Grad Crikvenica. Predsjednica 

je utvrdila rezultate i objavila da je Odluka 

usvojena jednoglasno.  

Mario Kružić odmah 

 

 

 

 

Ad 5. RAZNO 

a) Zahtjev L.M. za cjelogodišnjem korištenjem veza u nautičkom dijelu luke Selce uz 
popust 

b) Zahtjev D.B. za produljenjem roka za sklapanje Ugovora za vez u luci Podvorska u 
Crikvenici 

c) Suglasnost UV za ugovaranje poslova (evidencijski broj nabave EV-N-08/20) 
 
 

Ad4. 

Ravnatelj ŽLU Crikvenica Mario Kružić obrazložio je članovima UV potrebu davanja  
Mišljenja sukladno Statutu ŽLU Crikvenica na zaključivanje 1. Aneksa ugovora o javnoj 
nabavi za projekt Dogradnje luke otvorene za javni promet županijskog značaja – luke 
Crikvenica, nakon čega će se ishodovati i suglasnost Župana. 
Predsjednica UV Davorka Vukelić otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.  
U raspravi su sudjelovali Davorka Vukelić, Goran Cerović, Igor Lončarić i Mario Kružić, 
nakon čega je predsjednica UV Davorka Vukelić predložila članovima UV davanje 
pozitivnog mišljenja. 

Ad 4. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Prisutni članovi Upravnog vijeća  glasali su ZA 
davanje pozitivnog mišljenja  na zaključivanje 1. 
Aneksa ugovora o javnoj nabavi za projekt 
Dogradnje luke otvorene za javni promet 
županijskog značaja – luke Crikvenica.    
Predsjednica je utvrdila rezultate i objavila da je 
Pozitivno mišljenje dano jednoglasno.  

Mario Kružić odmah 



 

 

Ad 5. ZAKLJUČAK 
Zadužena 
osoba 

Rok 

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli 
dolje navedene zaključke: 

a) Zahtjev se usvaja, donosi se odluka 
b) Zahtjev se usvaja, donosi se odluka 
c) Suglasnost se daje 

 
 

Mario Kružić  odmah 
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Ime i prezime Vlastoručni potpis 

1. Davorka Vukelić  , predsjednica  

2. Igor Lončarić, član  

3. Goran Cerović, član  

4. Duško Antić, član  
 

 
 

 

 

Zapisnik 
sastavio: 

Ime i prezime Potpis 

Iva Karlić  


