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

Klasa – Classe: 003-08/19-01/10
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-19-02
Rovinj – Rovigno, 02.12.2019.
ZAPISNIK
sa 10/19. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane u petak 29. studenoga
2019. godine u 12:00 sati
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Slavko Rendulić i Želimir
Laginja i Damir Rudela.
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek
uz sljedeći:
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 09/19 sjednice Upravnog vijeća,
Prijedlog financijskog plana za 2020.godinu (prvo čitanje),
Prijedlog plana rada za 2020. godinu (prvo čitanje),
Prijedlog Odluke o IV. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2019. godinu
Razno

AD.1.
Prihvaćaju se zapisnik sa sjednica 09/19
održane 21. listopada 2019.g.

Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj

AD.2. i 3.
Ravnatelj iznosi Program rada i razvoja luke za 2020.g. koji se temelji na tri važne stavke, a
to su:
1. Otvaranje gradilišta San Pelagio
2. Preseljenje u prostorije Lučke kapetanije
3. Rješavanje lokacijske dozvole za južnu gradsku luku
Sve je u godišnjem programu rada i pretočeno je u financijski plan.
Budući da se radi o prvom čitanju ne bi ulazili u detalje i otvoreno je za raspravu.
Gospodin Rudela postavlja pitanje kako to da nije ubačeno ništa o kreditu? Ravnatelj
obrazlaže kako budući da je ugovoren poček od 2 godine nema se što unijeti, a sredstva
ionako prelaze direktno izvođaču.

Ubačena je donacija Županije od milijun kuna ,a bude li nužno raditi će se rebalans.
Trenutno nije moguće predvidjeti dinamiku plaćanja i troškova.

AD.4.

Ravnatelj kaže kako se namjerava započeti preuređenjem prostora Lučke kapetanije
kojeg smo dobili na korištenje od Ministarstva državne imovine te je stoga potrebna izmjena i
dopuna Plana nabave za 2019.g.
Prikupljamo ponude izvođača i čekamo troškovnike. Nakon kraće rasprave Upravno vijeće
jednoglasno donosi sljedeću:

Odluka o IV. Izmjenama i dopunama Plana nabave 2019.g.

Ev.
broj
2919/JN

CPV

Predmet nabave

45450000-6

Radovi na uređenju prostorija Uređenje ureda LU

Procjenjena
vrijednost
430.000,00 kn

Napomena
Izmjena

Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Mihovilović
AD.5.
Ravnatelj obavještava članove Upravnog vijeća o tijeku pripremnih radnji izgradnje
komunalne luke San Pelagio. Sprovedena je javna nabava za sve tri grupeSa izvođačem grupe
jedan je u tijeku postupak potpisivanja ugovora.
Odabran je nadzorni inženjer i čekamo ponudu za nadzor projekta.
Za desetak dana je planiran nulti sastanak sa izvođačem i nadzornicima te bi se krenulo sa
radovima.
Paralelno će se otvoriti sva tri gradilišta za sve tri grupe.
Gospodin Rudela kaže kako je za nadzor, ukoliko iznos prelazi 500.000,00 kuna
potrebna suglasnost Župana.
Ravnatelj dalje iznosi kako je izvještaj revizije za naš rad bio pozitivan. Imajući na
umu da je ključ takvog poslovanja u djelatnicima smatra da je nužno nagraditi djelatnike
božićnicom i darom za dijete. Sukladno prijedlogu, članovi Uv-a jednoglasno donose
sljedeću:

Temeljem odredbi Pravilnika o radu Lučke uprave Rovinj, odredbi Pravilnika o porezu na
dohodak te čl. 13. Pravilnika o ocjenjivanju i stimulativnom nagrađivanju djelatnika i kriterij
za utvrđivanje natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu (Klasa
012-04/15-01/03 Ur.Broj: 2163/1-15-15-1), Upravno vijeće donosi sljedeću
ODLUKU
o isplati božićnice i dara djetetu (Sv.Nikola)
I
Djelatnicima će se isplatiti božićnica u iznosu od 2.500,00 kn.
II
Djelatnicima Donald Schiozzi, Maurizio Venier, Maurizio Nišlić, Tihomir Prugavečki,
Davide Funcich i Massimo Dandolo isplatit će se po svakom djetetu do 15 godina starosti,
naknada na ime dara djetetu, u visini neoporezivog iznosa, a sukladno pravilniku o porezu na
dohodak.
III
Nagrade iz prethodne točke ove Odluke isplatiti će se zajedno s plaćom za studeni 2019.
godine.
IV
Odluka stupa na snagu odmah.

Predsjednik upravnog vijeća
Lučke uprave Rovinj
Milan Mihovilović dipl.geol.

Ravnatelj
Lučke uprave Rovinj
Donald Schiozzi mag.ing

Gospodin Mendica se interesera, ponukan upitima građana, postoji li već preraspodjela
vezova za novu komunalnu luku?
Ravnatelj odgovara kako nikakva prerspodjela nije učinjena te da će se to vršiti kada budu
radovi pri kraju sukladno sistematizaciji i potrebi. Pravodobno će biti svi obaviješteni.
Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.
Sjednica dovršena u 12,45 sati.
___________________________

___________________________

Zapisničar

Predsjednik Upravnog vijeća

Sandra Cvek

Milan Mihovilović dipl geol.

