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U Rabu, 16. ožujka 2022. godine 
 
       ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 
 
Poštovani,  
 
temeljem Članka 35. Poslovnika o radu Upravnog vijeća ŽLU Rab te temeljem Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu UV ŽLU Rab, ravnatelj upućuje poziv za elektronsku 
 
 

08. sjednicu Upravnog vijeća  
Županijske lučke uprave Rab 

 
 

s točkama dnevnog reda kako slijedi: 
DNEVNI RED 

 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 07. sjednice Upravnog vijeća 
2. Pozitivno mišljenje Upravnog vijeća na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju „Rekonstrukcija i 

sanacija obala u luci San Marino“ u 2022. godini broj: 17-POM-S/2022 
3. Pozitivno mišljenje Upravnog vijeća na sklapanje Sporazuma o sufinanciranju „Sanacija i rekonstrukcija 

luke Melak (Lopar) - II. faza“ u 2022. godini broj: 7-POM-S/2022 
4. Pozitivno mišljenje Upravnog vijeća na sklapanje Ugovora o sufinanciranju „Sanacija i rekonstrukcija 

trajektne luke Mišnjak“ u 2022. godini broj: 3-POM/2022 
5. Odluka o davanju suglasnosti na Obavijest o odabiru u predmetu jednostavne nabave „Nabava kamene 

opreme u sklopu rekonstrukcije gata Pumpurela – ribarska luka“, evidencijski broj nabave: EV-M-45/22 
6. Odluka o davanju suglasnosti na Obavijest o odabiru u predmetu jednostavne nabave „Radovi na 

uređenju terase poslovnog prostora“, evidencijski broj nabave: EV-M-44/22 
       
Sukladno članku 36. Poslovnika o radu Upravnog vijeća ŽLU Rab te temeljem Odluke o izmjenama i dopunama 
Poslovnika o radu UV ŽLU Rab molimo Vas da se pismeno izjasnite "ZA", "PROTIV" ili "SUZDRŽAN" putem 
elektroničke pošte do četvrtka 17. ožujka 2022. godine do 11 sati. Ako član Upravnog vijeća ne dostavi rezultate 
svog glasovanja, smatra se da je takav član Upravnog vijeća odsutan sa sjednice. 
 
S poštovanjem, 
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB 
Ravnatelj 

 
 

 
Ravnatelj ŽLU Rab 
Nenad Debelić, dipl.ing.stroj. 

 
 
 
 
Dostaviti: 

 emailom članovima UV ŽLU Rab 
 pročelnici Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze 
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