
 
 
 

 

 

Crikvenica, 28. lipnja 2021. godine 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Na temelju članka 17. Statuta Županijske lučke uprave Crikvenice sazivam 29. sjednicu 

Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Crikvenica koja će se održati 

 

 

01. srpnja 2021. godine (četvrtak) u 09.00 sati 

u Županijskoj lučkoj upravi Crikvenica – Ivana Skomerže 2/I u Crikvenici 

 

 

 

D N E V N I   R E D  

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 28. sjednice 

2. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Kiss“ obrtu za ugostiteljtsvo  

3. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Gambar“ obrtu za ugostiteljstvo 

4. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Gambar“ obrtu za ugostiteljstvo 

5. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Vardar-trgovina d.o.o.“ za ugostiteljstvo i trgovinu 

6. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Anka“ obrtu za ugostiteljstvo i usluge 

7. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica „Donna“ obrtu za ugostiteljstvo 

8. Odluka o davanju koncesije na zahtjev za gospodarsko korištenje dijela lučkog 

područja i obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti u luci otvorenoj za javni promet 

Selce, Grad Crikvenica Ugostiteljskom obrtu Bonino 



9. Suglasnost za sklapanje Ugovora o potkoncesiji br.01/2021 na dijelu lučkog područja 

luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Perčin, Grad Crikvenica 

10. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja 

pomorskog dobra za obavljanje ugostiteljsko turističje djelatnosti na području luke 

otvorene za javni promet lokalnog značaja Črni mul, Grad Crikvenica 

11. Razno 

 
 

Predsjednica Upravnog vijeća 

Županijske lučke uprave Crikvenica 

________________________________ 

Davorka Vukelić, univ.spec.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Članovima Upravnog vijeća ŽLU Crikvenica: Duško Antić, Predrag Antić, Goran 

Cerović, Igor Lončarić 

2. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze 

3. Pismohrani 


