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

ZAPISNIK
sa 04/18. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 21. studenoga 2018. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Slavko Rendulić i Želimir
Laginja.
Opravdano izostali: Milan Mihovilović
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 03/18 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,
Prijedlog financijskog plana za 2019.godinu (prvo čitanje),
Prijedlog plana rada za 2019. godinu (prvo čitanje),
Prijedlog plana nabave za 2018.g. s II. izmjenama i dopunama,
Prijedlog raspisivanja natječaja za imenovanje ravnatelja i imenovanje natječajnog
povjerenstva,
6. Razno
1.
2.
3.
4.
5.

AD. 1.
U odsutnosti predsjednika Uv-a g. Milana Mihovilovića, sjednicu vodi g. Silvio Brunelli.
Prihvaća se zapisnik 3/18. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 26.
srpnja 2018.g. bez dopuna i primjedbi.

AD. 2. i AD. 3.
Ravnatelj predlaže spajanje točki 2. i 3. D.R. Objašnjava kako se radi o prvom čitanju te
da su dostavljeni materijali na proučavanje, a detaljno bi se pozabavili na sljedećoj Sjednici.
U kontekstu plana rada držimo se naše vizije i razvojnih projekata u kojem je fokusu
izgradnja komunalne luke San Pelagio. Uknjižena je čestica kao pomorsko dobro što nas je
kočilo. Do kraja godine bismo trebali imati građevinsku dozvolu.

Započeli smo pripremu dokumentacije za tender. Radi se o investiciji od cca
32.000,000,00 kuna stoga paralelno radimo na dokumentaciji za zaduživanje i uključivanje
Istarske županije kao jamca. Računamo krenuti sa izgradnjom na kraju sljedeće sezone.
U međuvremenu radimo na poboljšanju infrastrukture u lučicama Veštar i Crveni otok.
Gospodin Rudela želi znati da li je stavka prihoda od Istarske županije u iznosu od
400.000,00 kuna usaglašena na što ravnatelj odgovara potvrdno.
Gospodina Rendulića zanima kako to da je stavka dizanje i spuštanje plovila „0“.
Isto vrijedi za bonus za radnike i usluge održavanja lučkih svjetala..
Ravnatelj obrazlaže da su zacijelo knjižene na neku drugu poziciju, no provjeriti će sa
računovodstvom do drugog čitanja.
Nadalje g. Rendulić komentira kako će od 1. prosinca biti moguće isplatiti djelatnicima
do 7.500,00 kuna neoporezivo.
Gospodin Rudela kaže kako bi bilo dobro da računovodstvo to malo bolje raščlani.
Ravnatelj kaže kako će ukazati računovodstvu na te detalje.

AD. 4.
Ravnatelj predstavlja druge izmjene i dopune Plana nabave za 2018. koje su članovi
UV-a i mali prilike proučiti u dostavljenim materijalima.
Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju Plana nabave za 2018.godinu.

AD. 5.
Ravnatelj objašnjava kako je proteklo 4 godine od njegovog imenovanja te je vrijeme
da se pokrene postupak imenovanja povjerenstva i pripremi natječaj za imenovanje ravnatelja.
Nakon kraće rasprave članovi Upravnog vijeća izabrali su članove natječajnog
povjerenstva kako slijedi:
1. Silvio Brunelli, predsjednik povjerenstva
2. Damir Rudela, član
3. Želimir Laginja, član

Odlučeno je pravovremeno objaviti natječaj već sljedeći tjedan, kako bi sve bilo
odrađeno prije isteka važećeg mandata.

AD. 6.

Ravnatelj obavještava članove UV-a kako je, sukladno sugestiji g. Rendulića sa prošle
Sjednice UV-a traženo očitovanje Lučke kapetanije Pula na naš Pravilniku o redu u luci, a
vezano za Odluku o uklanjanju napuštenih plovila. Mišljenje LK Pula je da Odluku treba
ukomponirati u naš Pravilnik o redu u luci.
Trenutno sastavljamo novi Pravilnik i do kraja godine bi trebao biti dovršen kako
bismo ga mogli početi primjenjivati u 2019.godini.
Gospodin Laginja ima komentar vezano za izgradnju luke San Pelagio. Smatra kako
bismo već prosincu trebali imati spreman tender kako bi do veljače, ukoliko sve prođe dobro,
mogli sklopiti Ugovor sa izvođačem i započeti radove čim prije.
Drugo pitanje se odnosi na mol na Sv Ivanu koji treba sanirati.
Ravnatelj obrazlaže kako su tražene ponude, no iznosi su jako visoki. Samo doprema
mehanizacije bi stajala 500.000.00 kuna.
U dogovoru sa vatrogasnom postajom se razmatralo mogućnost postavljanja pontona kao
na otoku Figarola što bi riješilo barem privremeno problem.
Gospodin Mendica pita za stanje sjevernog lukobrana.
Ravnatelj kaže kako se nasipavanjem materijala došlo sa -15m dubine na -5 m, čime smo
uštedjeli nekih 7 milijuna kuna. Imamo građevinsku dozvolu i sada trebamo osigurati sredstva
za daljnje radove.
Gospodin Rudela kaže kako bi se moglo pokušati obratiti Ministarstvu za dodjelu
sredstava.
Gospodin Brunelli se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.
Sjednica dovršena u 11,55 sati.
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