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1. N-01/22 Čišćenje lučkog područja vlastita sredstva 70.000,00 kn jednostavna 
nabava siječanj ugovor 12 mjeseci

2. N-02/22 Održavanje hortikulture vlastita sredstva             30.000,00 kn jednostavna 
nabava siječanj ugovor 12 mjeseci

3. N-03/22 Održavanje javne rasvjete na 
trajektnom pristaništu vlastita sredstva             20.000,00 kn jednostavna 

nabava siječanj ugovor 12 mjeseci

4. N-04/22 Zakup kemijskih wc kabina vlastita sredstva             12.000,00 kn jednostavna 
nabava lipanj ugovor 3 mjeseca

5. N-05/22 Nabava radne odjeće i obuće vlastita sredstva             20.000,00 kn jednostavna 
nabava travanj narudžbenica 1 mjesec

6. N-06/22 Postavljanje uređaja za opskrbu 
strujom i vodom na lučkom području vlastita sredstva             50.000,00 kn jednostavna 

nabava travanj ugovor 1 mjesec

7. N-07/22
Izrada projektne dokumentacije za 
ishođenje lokacijske dozvole za 
komunalnu lučicu Pupanj

vlastita sredstva           100.000,00 kn jednostavna 
nabava kolovoz ugovor 4 mjeseca

8. N-08/22 Sanacija lučkog područja vlastita sredstva           100.000,00 kn jednostavna 
nabava travanj ugovor 2 mjeseca

9. N-09/22 Ronilački radovi vlastita sredstva  50.000,00 Kn jednostavna 
nabava veljača ugovor 12 mjeseci

10. N-10/22 Nabava službenog vozila vlastita sredstva           100.000,00 kn jednostavna 
nabava rujan ugovor 3 mjeseca

11. N-11/22 Ugradnja video nadzora na Veloj Rivi vlastita sredstva             50.000,00 kn jednostavna 
nabava svibanj ugovor 1 mjesec

12. N-12/22 Horizontalna signalizacija na 
trajektnom pristaništu vlastita sredstva             10.000,00 kn jednostavna 

nabava travanj narudžbenica 3 dana

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) Ravnatelj Županijske lučke uprave Vela Luka dana 03. siječnja 2022. godine donio je:

PLAN NABAVE ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE VELA LUKA ZA 2022. GODINU

Naručitelj: Županijska lučka uprava Vela Luka



13. N-13/22 Plan gospodarenja otpadom vlastita sredstva             35.000,00 kn jednostavna 
nabava ožujak ugovor 1 mjesec

14. N-14/22 Nabava kontejnera Vlastita 
sredstva             40.000,00 kn jednostavna 

nabava veljača ugovor 1 mjesec

15. N-15/22 Uređenje graničnog prijelaza Vlastita 
sredstva             50.000,00 kn jednostavna 

nabava svibanj ugovor 1 mjesec

16. N-16/22 Nabava računarne opreme vlastita sredstva  30.000,00 Kn jednostavna 
nabava ožujak ugovor 1 mjesec

Broj: 1/22
U Veloj Luci, 03. siječnja 2022. godine Ravnatelj

Boris Žuvela
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