
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 
ZAKLJUČCI SA  SASTANKA 

UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB 
 

 
Ime i prezime 

Sazivač 
Predsjednik Upravnog vijeća : Ivan Matahlija  

 

Naziv sastanka: 35. Sjednica Upravnog vijeća 

 

1. Mjesto: ŽLU Rab Početak: 12:00  

 
Dan i datum: 09.04.2018. Završetak: 13:30 

 
2. Prisutni: Članovi vijeća:  

1. Ivan Matahlija-predsjednik 
2. Zlatko Beg 
3. Dragan Andrić 
4. Christian Grce 

 
3. Odsutni: Članovi vijeća: 

1. Milan Tariba  

4. Dnevni red: 35. Sjednica Upravnog vijeća: 
 

1. Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća 
2. Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-1.9./2018 o davanju koncesije za 

usluge lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova, jahti i brodica te 
usluge ugostiteljskih djelatnosti i usluga u nautičkom turizmu u luci 
Goli otok – Tetina i luci Goli otok - Melna 

3. Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.0./2018 o davanju koncesije za 
usluge lučkih djelatnosti dizanja i spuštanja u more brodica 
isključivim korištenjem postojećih objekata lučke podgradnje u luci 
Banjol 

4. Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.1./2018 o poništenju postupak 
davanja koncesije za usluge lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i 
brodica te ostalih usluga u nautičkom turizmu u luci Kampor 

5. Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.1./2018 o namjeri davanja koncesije 
za usluge lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih 
usluga u nautičkom turizmu na dijelu lučkog područja luke otvorene 
za javni promet lokalnog značaja Kampor 

6. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 2017. godine 
7. Razno 

 



 
Ad 1) Verifikacija zapisnika sa 34. sjednice Upravnog vijeća 

Članovima Upravnog vijeća dostavljen je Zapisnik sa 34. sjednice U.V. te su zapisnici jednoglasno 
usvojeni. 

 
ZAKLJUČAK 

 
Zadužena osoba 

 
Rok 

 
  

 
Ad 2) Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-1.9./2018 o davanju koncesije za usluge lučkih djelatnosti 
priveza i odveza brodova, jahti i brodica te usluge ugostiteljskih djelatnosti i usluga u nautičkom 
turizmu u luci Goli otok – Tetina i luci Goli otok - Melna 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužena osoba 
 

Rok 
Prema usvojenoj Odluci pokrenuti postupak 

davanja koncesije Ravnatelj Odmah 

 
Ad 3) Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.0./2018 o davanju koncesije za usluge lučkih djelatnosti dizanja 
i spuštanja u more brodica isključivim korištenjem postojećih objekata lučke podgradnje u luci Banjol 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Zadužena osoba 

 
Rok 

Prema usvojenoj Odluci pokrenuti postupak 
davanja koncesije Ravnatelj Odmah 

 
Ad 4) Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.1./2018 o poništenju postupak davanja koncesije za usluge 
lučkih djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih usluga u nautičkom turizmu u luci Kampor 
Ad 5) Prijedlog Odluke br. ZLUR-K-2.1./2018 o namjeri davanja koncesije za usluge lučkih 
djelatnosti priveza i odveza jahti i brodica te ostalih usluga u nautičkom turizmu na dijelu lučkog 
područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Kampor 
 

 
ZAKLJUČAK 

 
Zadužena osoba 

 
Rok 

Prema usvojenoj Odluci pokrenuti postupak 
davanja koncesije Ravnatelj Odmah 

 
Ad 6) Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata 2017. godine 

 
 

ZAKLJUČAK 
 

Zadužena osoba 
 

Rok 

 Ravnatelj Odmah 

 
Ad 7) Razno 

Ravnatelj je izvijestio članove U.V. o prijavi na edukaciju za Osobu odgovornu za sigurnu zaštitu u 
luci (PFSO). Ista će se održati na Pomorskom fakultetu u Rijeci. 

5. TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 



 
ZAKLJUČAK 

 
Zadužena osoba 

 
Rok 

 
Ravnatelj Odmah 

 


