LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
Obala/Riva Aldo Rismondo 2
52210 Rovinj-Rovigno

ZAPISNIK
sa 07/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 11. srpnja 2016. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Đorđo Bastijančić, Želimir
Laginja i Josip Žužić.
Opravdano izostali: Đorđo Bastijančić.
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. Verifikacija zapisnika sa 05/16 i 06/16 sjednice Upravnog vijeća lučke uprave Rovinj,
2. Prijedlog izmjene i dopune plana davanja koncesija za 2016. godinu
3. Razmatranje prijedloga obavijesti o namjeri osnivanja stručnog povjerenstva za
davanje koncesije za ukrcaj i iskrcaj tereta u sjevernoj luci Valdibora
4. Razmatranje zamolbe pristigle od strane Kutinjač Gordana
5. Razno
AD. 1.
Prihvaća se zapisnik 05/16 i 06/16 sjednice Upravnog vijeća lučke uprave Rovinj bez
ispravaka.
AD. 2. i 3.
Ravnatelj predlaže spajanje točki 2. i 3. dnevnog reda budući da su tematski povezane.
Prije godinu i pol je raskinut ugovor o koncesiji sa Mirnom ribolov d.o.o. jer je postojalo
dugovanje koje do danšnjeg dana nije podmireno. Pokrenuta je ovrha prema Jadranska sardina
d.o.o., tvrtka koja je pravni nasljednik Mirna ribolov d.o.o.
Kao što je poznato Podravka je sada vlasnik Mirne i s njihove strane postoji interes da
im se da u koncesiju mol ispred hladnjače.

Pokrenuli smo postupak sa koncesijom na zahtjev i slali na ministarstvo no odbijeno je
tako da ćemo morati objaviti natječaj. Sukladno tome, nužno je izmjeniti Plan davanja
koncesija za 2016.godinu te dodati da dajemo u koncesiju taj dio obale.
Drugi korak će biti oformiti stručno povjerenstvo odnosno uputiti ministarstvu zahtjev
za imenovanje člana stručnog povjerenstva. Nakon toga bi na sljedećoj sjednici imali
pokretanje postupka.
Gospodin Brunelli pita da li će Podravka preuzeti dug Mirne ribolov na što
ravnatelj odgovara negativno. Postoje pregovori da na Mirna ustupi na korištenje zgradu
preko oputa škvera.
Gospodin Mihovilović smatra da treba nastaviti sa potraživanjem duga ili korištenja
nekretnine. Zakon je katastrofalan po pitanju koncesija jer se može dogoditi da se na natječaj
javi netko tko može ucjenjivati Podravku.
Gospodin Laginja kaže kako nije rečeno da će Podravka dobiti koncesiju.
Ravnatelj kaže kako je cijeli postupak transparentan i sve je javno i vidljivo na
internetu. U natječajnoj dokumentaciji će biti navedeni uvjeti koji moraju biti udovoljeni.
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju izmjene i
dopune plana davanja koncesije za 2016.g.

AD. 4.
Ravnatelj predstavlja članovima Upravnog vijeća zahtjev pristigao od strane
gospodina Gordana Kutinjača koji je prodao svoj brod Mare i ustupio vez za isti, da bi
naknadno kupio novo plovilo i stavio ga bez dozvole u luku.
Krenuli smo uspješno rješavati te probleme donijevši Odluku o naplati ležarina za
bespravno privezana plovila. Sukladno proceduri, g. Kutinjač je dobio obavijest o uklanjanju
na koju se oglušio, nakon čega su uslijedili računi za ležarinu. Cijeli postupak je išao preko
odvjetnika uz obavijesti i tjedne račune za ležarinu. Nakon mjesec dana, plovilo je uklonjeno,
no sad je dug već na nekih 4.000,00 kuna. Gospodin Kutinjač se obratio sa zahtjevom da mu
se oprosti dug jer kaže da je uvidio grešku i ipak je pomakao plovilo.
Članovi raspravljaju i slažu se da se dug u cijelosti ne može oprostiti.
Slažu se da se oprosti dio duga, odnosno posljednja dva računa za ležarinu. Dug od 1.000,00
ostaje za podmiriti.
AD. 5.
Pod točkom razno, članovi Upravnog vijeća se interesiraju o tijeku sezone i novim
lučkim područjima.
Ravnatelj izvještava da je na Veštru i Crvenom otoku sve krenulo i da su se djelatnici
organizirali kako bi sve što bolje bilo odrađeno. Lone standardno dobro. Sljedeće godine
rješavamo Villas i Amarin.

Gospodina Brunellija interesira što je sa planovima za preuređenje Acijeve marine i
hotela Park, ima li kakvih novosti?
Ravnatelj kaže kako je na posljednja dva sastanka sa predstavnicima Acija i gradske
uprave izneseno da glavni projektant svojim potpisom garantira da će njegova marina biti
sigurna i bez lukobrana.
Naši projekti su u završnoj fazi. Sutra se ravnatelj sastaje sa projektantima tvrtke
Marecon u Rijeci.
Očekujemo odgovor grada za obavijest o posebnim uvjetima građenja za komunalnu
luku nakon čega idemo sa traženjem prema javnopravnim tijelima. Kada zaprimimo sve
premni smo za ishodovanje građevinske dozvole.
Istovremeno radimo i na projektu mandrača u bolnici za kojeg ćemo uskoro imati 3
varijante projekta s kojim bi dobili 250 vezova.
Gospodin Mihovilović se pita da li je moguće pomaknuti carinski gat kako bi se na
velikom molu dobio još jedan vez za jahte?
Ravnatelj objašnjava kako je već bilo traženo da se mol podijeli na pola kako bi bio
bolje iskorišten no ministarstvo je odbilo prijedlog. Carinski prijelaz je od određene koristi
ponajviše radi međunarodnih linijskih brodova koji mogu direktno ulaziti u Rovinj.
Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu. Sjednica
dovršena u 12,30 sati.
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