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52210 Rovinj-Rovigno

ZAPISNIK
sa 02/16. Sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 5. travnja 2016. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Đorđo Bastijančić, Želimir
Laginja, Josip Žužić i Damir Rudela.
Opravdano izostali: Damir Rudela
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik vodi: Sandra Cvek
Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Milan Mihovilović pozdravlja prisutne i čita dnevni red.
Prihvaća se dnevni red bez izmjena, kako slijedi

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa 01/16 sjednice Upravnog vijeća lučke uprave Rovinj,
Izvještaj o izvršenju plana i programa rada za 2015. godinu,
Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu,
Razno

AD. 1.
Prihvaća se zapisnik 01/16. Sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 2.
ožujka 2016.g. uz ispravak greške novčanog iznosa na 2. stranici zapisnika.

AD. 2.
Ravnatelj predlaže spajanje točke 2. i 3. Dnevnog reda. Članovima Upravnog vijeća je
dostavljen ispunjen obrazac kojeg nalaže Županija.
Primjećuje da je ovaj manje pregledan od onog na kojeg smo navikli. Nada se da su
svi proučili materijale i da je sve jasno.
Kod prihoda je bilo planirano 3.900.000,00 kn a ostvareno je 4.000.000,00 kn.

Rashodi su 3.800.000,00 kn a bilo je predviđeno 4.700.000,00 kn dakle značajna
ušteda. Izvještaj revizije još uvijek čekamo. Trebao bi biti gotov do kraja mjeseca i vjerujemo
da će rezultat biti pozitivan.
Gospodin Mihovilović otvara raspravu.
Ravnatelj pojašnjava da su predviđeni prihodi od Županije bili 250.000,00 kn no bili
su znatno veći no ulaze odmah u amortizacijska godišnja sredstva koja smo odmah utrošili.
Gospodin Brunelli primjećuje da je kod pristojbi za vez bilo planirano puno više od
ostvarenog?
Ravnatelj objašnjava da je knjigovodstvo knjižilo na konto lučkih naknada i pristojbi i
da će druge godine biti preglednije.
Gospodin Laginja pita koliko iznose prihodi od komunalnih vezova a ravnatelj kaže da
je iznos 286.000,00 kuna.
Gospodina Mihovilovića zanima iznos od 52.000,00 kn kod krutog i tekućeg otpada.
Ravnatelj kaže da se to odnosi na prihvat otpada sa brodova.
Gospodin Mihovilović kaže kako ga muči pitanje tereta. Znamo da se na ribarskom
dijelu iskrcava više tisuća tona tereta a mi od toga nemamo ništa. Naša operativna obala je
idealna za to a stavka prihoda je „0“. Trebalo bi pronaći način da se to pokrene. Svjestan da je
tesko sa ribarima ali ipak oni koriste našu obalu. Nemamo podatke ali znamo da je to dosta
tereta.
Ravnatelj kaže da nažalost ne postoji stavka za iskrcaj ribe.
Gospodin Bastijančić pita imaju li druge luke uprave neke podatke o tome i da će se
raspitati.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno donose sljedeću

ODLUKU
o prihvaćanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2015. godinu.
Obrazloženje
Shodno uputama za godišnje planiranje i izvješćivanje županijskih lučkih uprava, Istarska
županija, Upravni odjel za održivi razvoj (KLASA: 342-01/06-01/101 URBROJ: 2163/1-0801/3-06-1), ravnatelj je sastavio obrasce LU-GI i LU-GFP te ih prezentirao Upravnom vijeću
Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2015. god. jednoglasno su
prihvaćeni. Budući da su ispunjeni svi zakonski uvjeti, riješeno je kao u izreci ove odluke.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihovilović

AD.4.
Pod točkom razno ravnatelj obaviještava da je gotov glavni projekt južnog lukobrana a
do kraja svibnja se nadamo imati i za sjeverni lukobran.
Gospodin Laginja kaže kako treba krenuti sa zahtjevom za ishodovanje građevinske
dozvole i traženje fondova EU čim bude gotov projekt za sjeverni lukobran krajem svibnja.
Ravnatelj kaže da će čim projekti budu gotovi tražiti geodetsku studiju. Nažalost svaka
stvar iziskuje svoje birokratsko vrijeme a građevinsku dozvolu ćemo morati tražiti direktno
od ministarstva.
Gospodin Brunelli pita da li ćemo mi biti nosioci projekta na što ravnatelj odgovara
potvrdno.
Ravnatelj kaže da ćemo mi prvi imati građevinsku dozvolu i tada ćemo krenuti tražiti
eventualno i neko javno privatno partnerstvo. Vidjet ćemo tko će biti zainteresiran.
Gospodin Laginja kaže da ćemo imati 2 godine plus još 2 produženja za tražiti
sredstva.
Gospodin Žužić kaže da je navoz u škveru opterećen i da treba treći osposobiti čim
prije.
Ravnatelj kaže da je to u završnoj fazi. Podvodni radovi su gotovi kao i šine.
Čekamo nadzornog strojara da testira rad navoza i kad prođe atest se ide sa cinčanjem
i postavljanjem. Očekujemo da će bit do kraja mjeseca.
Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.
Sjednica dovršena u 13,30 sati.
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