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       ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA 
 
 
Na temelju članka 21. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab, sazivam  
 

62. sjednicu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab 
 
koja će se održati 

 
10. svibnja 2020. godine u 13:00 sati 

 
u sjedištu Županijske lučke uprave Rab na adresi Markantuna de Dominisa 3. 

 
Na temelju članka 22. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab, predlažem 
 

DNEVNI RED 
 

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2020. godinu 
2. Prijedlog I. izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave 

Rab za 2020. godinu 
3. Prijedlog I. izmjena i dopuna plana rada i programa ulaganja u luke na području Županijske 

lučke uprave Rab po osnovi tekućeg i investicijskog održavanja i investicija u 2020. godini 
4. Prijedlog pozitivnog mišljenja na Odluku o odabiru ponude u postupku javne nabave radova 

izgradnje ribarske luke u Rabu 
5. Prijedlog pozitivnog mišljenja na Odluku o odabiru ponude u postupku javne nabave 

stručnog nadzora za izvođenje radova i pružanje usluga koordinatora zaštite na radu prilikom 
rekonstrukcije i gradnje gata Pumpurela u luci Rab 

6. Prijedlog Suglasnosti na Obavijest o odabiru u predmetu jednostavne nabave Nabava 
tehničkih i savjetodavnih usluga upravljanja projektom rekonstrukcija gata Pumpurela u luci 
Rab- ribarska luka 

7. Prijedlog Odluke o odabiru indikativne ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 
procesu nabave financijskih sredstava u postupku financiranja projekta: Izgradnja ribarske 
luke u Rabu 

8. Prijedlog Odluke o odabiru indikativne ponudu Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 
procesu nabave financijskih sredstava u postupku financiranja projekta: Rekonstrukcija i 
dogradnja luke Melak, I. faza. 

 
 
Rab, 08. svibnja 2020. godine 
 
 
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB 
Upravno vijeće 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća 
 

Matahlija Ivan 
 
Dostaviti: 

http://www.zlu-rab.hr/
mailto:info@zlu-rab.hr
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 pročelnici Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze 
 ravnatelju Županijske lučke uprave Rab 
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