
 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 

 

ZAPISNIK S  SASTANKA UPRAVNOG VIJEĆA 
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE RAB 

 

 
 

Sazivač 
Ime i prezime 

Predsjednik Upravnog vijeća : Milan Tariba  

 

Naziv sastanka: 05. Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Rab 

 

1. 
Mjesto: Obala kralja Petra Krešimira IV / 7 Početak: 11:00 

Dan i datum: 28.12.2021. Završetak: 13:00 

 

2. Prisutni: 

Članovi vijeća:  
1. Milan Tariba-predsjednik (predstavnik PGŽ) 
2. Damir Brusić (predstavnik PGŽ)  
3. Christian Grce (predstavnik MMPI) 

 

3. Odsutni: 
Članovi vijeća: 

1. Zlatko Beg (predstavnik PGŽ) 
2. Dragan Andrić (predstavnik koncesionara) 

 

4. 

 
 

Dnevni red: 
 
 

1. Verifikacija zapisnika o tehničkoj provedbi 04. sjednice Upravnog vijeća ŽLU 
Rab 

2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja za 
imenovanja ravnatelja Županijske lučke uprave Rab 

3. Prijedlog Teksta javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Županijske lučke 
uprave Rab 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju natječajne komisije za provedbu javnog 
natječaja za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab 

5. Prijedlog III. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske lučke uprave Rab 
za 2021. godinu 

6. Prijedlog III. izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske 
lučke uprave Rab za 2021. godinu 

7. Prijedlog III. 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 2021. godini 

8. Prijedlog financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 
9. Prijedlog godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Rab 

za 2022. godinu 
10. Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 
11. Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 
12. Razno 

 



 
1. Verifikacija zapisnika o tehničkoj provedbi 04. sjednice Upravnog vijeća ŽLU Rab 

Članovima Upravnog vijeća, uz poziv na sjednicu, dostavljen je Zapisnik o tehničkoj provedbi 04. sjednice 
Upravnog vijeća ŽLU Rab. 

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
   

 
2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog natječaja za imenovanja ravnatelja 

Županijske lučke uprave Rab 
Sukladno Statutu ŽLU Rab, mandat ravnatelja ŽLU Rab prestaje sa danom 01.03.2022. godine. Potrebno je 
pokrenuti postupak raspisivanja javnog natječaja za imenovanja ravnatelja Županijske lučke uprave Rab. 
Upravnom vijeću dostavlja se Prijedlog odluke o pokretanju postupka raspisivanja natječaja.  

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab donosi jednoglasnu odluku o 
prihvaćanju Odluke o pokretanju postupka raspisivanja javnog 
natječaja za imenovanja ravnatelja Županijske lučke uprave 
Rab. 

Ravnatelj Odmah 

 
3. Prijedlog Teksta javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Rab 

Na temelju članka 9. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab („Službene novine“ Primorsko-goranske 
županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 36/14 i 8/20), članka 25. i 26. Statuta Županijske lučke uprave 
Rab (KLASA: 342-21/18-02/04, URBROJ: 2170/01-21/01-1-18), te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i 
Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Rab, Upravnom vijeću se dostavlja Prijedlog Teksta javnog 
natječaja za imenovanje ravnatelja ŽLU Rab 

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab donosi jednoglasnu prihvaća 
Prijedlog Teksta javnog natječaja za imenovanje ravnatelja 
Županijske lučke uprave Rab 

Ravnatelj Odmah 

 
4. Prijedlog Odluke o imenovanju natječajne komisije za provedbu javnog natječaja za imenovanje 

ravnatelja Županijske lučke uprave Rab 
Upravnom vijeću ŽLU Rab dostavljen je Prijedlog Odluke o imenovanju natječajne komisije za provedbu natječaja 
za imenovanje ravnatelja ŽLU Rab. Natječajna komisija obavit će slijedeće poslove: 

- utvrđuje koje su, od zaprimljenih prijava na natječaj, pravodobne i potpune, 
- kandidate koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja poziva na prethodni razgovor i provodi prethodni 

razgovor, 
- u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja natječaja podnosi pisano izvješće o svom radu s  

obrazloženim prijedlogom kandidata za imenovanje. 
ZAKLJUČAK 

 
Zadužena osoba Rok 

Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno prihvaća Prijedlog 
Odluke o imenovanju natječajne komisije za provedbu javnog 
natječaja za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave 
Rab 

Ravnatelj Odmah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA 



 
5. Prijedlog III. izmjena i dopuna financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2021. godinu 
6. Prijedlog III. izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Rab za 

2021. godinu 
7. Prijedlog III. 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 2021. godini 
Upravnom vijeću ŽLU Rab dostavljeni su materijali za točke dnevnog reda pod rednim brojem 5, 6 i 7 te su na 
sjednici UV prezentirane zajedno jer su međusobno ovisne.   

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno donosi odluke o 
prihvaćanju Prijedloga III. izmjena i dopuna financijskog plana 
Županijske lučke uprave Rab za 2021. godinu, Prijedloga III. 
izmjena i dopuna godišnjeg programa rada i razvoja luka 
Županijske lučke uprave Rab za 2021. godinu, 
Prijedloga III. 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 2021. godini 

Ravnatelj Odmah 

 
8. Prijedlog financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 

Članovi Upravnog prezentiran je prijedlog financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu.  

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće jednoglasno donosi odluku o prihvaćanju 
Financijskog plana Županijske lučke uprave Rab za 2022. 
godinu 

Ravnatelj Odmah 

9. Prijedlog godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 
Upravnom vijeću ŽLU Rab dostavljen je Prijedlog godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke uprave 
Rab za 2022. godinu.  

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno prihvaća Prijedlog 
godišnjeg programa rada i razvoja luka Županijske lučke 
uprave Rab za 2022. godinu.  

Ravnatelj Odmah 

 
10. Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 

Plan davanja koncesije usklađen je s dugoročnim planovima ŽLU Rab po pitanju davanja koncesija na 
područjima kojima upravlja ŽLU Rab. 

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana 
davanja koncesija Županijske lučke uprave Rab za 2022. 
godinu. 

Ravnatelj Odmah 

 
11. Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu 

 
Plan nabave ŽLU Rab za 2022 godinu usklađen je s Financijskim planom Županijske lučke uprave Rab za 2022. 
godinu te Prijedlogom godišnjeg program rada i razvoja luka na području Županijske lučke uprave Rab za 2022.  

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno prihvaća Prijedlog Plana 
nabave Županijske lučke uprave Rab za 2022. godinu. Ravnatelj Odmah 

 
12. Razno 

 
 
Pod točkom razno, ravnatelj dostavlja Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Obavijest o odabiru u predmetu 
jednostavne nabave „Provedba promotivne kampanje „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab“ 
KK.07.4.1.04.0027““, evidencijski broj nabave: EV-M-54/21. 

ZAKLJUČAK Zadužena osoba Rok 
Upravno vijeće ŽLU Rab jednoglasno prihvaća prijedlog 
Odluke o davanju suglasnosti na Obavijest o odabiru u 
predmetu jednostavne nabave „Provedba promotivne 
kampanje „Rekonstrukcija i sanacija obale u luci Rab“ 
KK.07.4.1.04.0027““, evidencijski broj nabave: EV-M-54/21. 

Ravnatelj Odmah 



 

 
Zapisnik sastavio: 

 

 
Ime i prezime 

 
Potpis 

Nenad Debelić, ravnatelj  

 
Zapisnik odobrio nakon 

verifikacije: 
 

 
Ime i prezime 

 
Potpis 

Milan Tariba, predsjednik 
Upravnog vijeća  

 


