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ZAPISNIK 

 

 

sa 13/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 21. prosinca 2016. godine. 

 

Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Slavko Rendulić, Želimir Laginja, 

Damir Rudela i Josip Žužić. 

 

Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi. 

Zapisnik vodi: Sandra Cvek 

 

Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Mihovilović pozdravlja prisutne i čita dnevni red. 

Prihvaća se dnevni red bez izmjena, kako slijedi: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 12/16 sjednice Upravnog vijeća lučke uprave Rovinj, 

2. Prijedlog financijskog plana za 2017. godinu, 

3. Prijedlog plana rada za 2017. godinu, 

4. Prijedlog Lučkih pristojbi i naknadi za 2017. godinu, 

5. Razno 

 

AD. 1. 

 

Prihvaća se zapisnik 12/16 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj bez 

ispravaka. 

 

AD. 2./ 3. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Mihovilović predlaže spajanje točaka dnevnog 

reda 2. i 3. te daje riječ ravnatelju. 

 

Ravnatelj naglašava da je ovo drugo čitanje Prijedloga financijskog plana i Plana rada 

za 2017.godinu koje su članovi imali vremena proučiti. Nema puno izmjena u odnosu na 

2016.g.  

Naš cilj je prvenstveno povećanje sigurnosti luke. Proširenjem lučkog područja 

neminovno se povećava potreba da se na tim područjima pruži što je moguće bolja usluga 

korisnicima, kako domicilnom stanovništvu tako nautičarima. 

Zatvaranjem Aci marine Rovinj praktički gubi nautički turizam. Vezovi koje mi 

možemo pružiti na Valdibori te u sidrištu Lone i na Crvenom otoku su nedostatni u odnosu na 

potražnju. Na nama je da pripremimo te vezove da budu sigurni. 



U sljedećoj godini će nam Istarska županija dodijeliti 650.000,00 kuna više tako da će 

ukupni budžet iznositi 5.935.000,00 kuna što je rast od 12-18% godišnje. 

Ravnatelj poziva članove Upravnog vijeća da mu upute eventualna pitanja.  

Gospodin Mihovilović započinje rasprava iznoseći kako su investicije svjesno 

usredotočene na nova lučka područja budući da će zatvorena Aci marina povećati pritisak na 

komunalne vezove. 

Bitan segment razvoja su planovi vezani za južnu i sjevernu luku no kompleksnost tih 

zahvata je takva da se traže i druga rješenja, kao što se spominjalo na prošloj sjednici, u 

mandraču bolnice gdje bismo dobili 200 vezova.  

Nakon kraće rasprave članovi jednoglasno prihvaćaju Prijedlog financijskog plana i 

Plana rada za 2017.godinu.  

  

AD. 4.  

 

Ravnatelj iznosi da je kod Lučkih pristojbi i naknada za 2017. Godinu samo povećana 

cijena nautičkog veza za 12% za Lone, Veštar i Crveni otok, dok su ostale stavke ostale 

nepromjenjene. 

Gospodin Brunelli pita kako će se to odraziti na prihode na što ravnatelj odgovara da 

je teško predvidjeti no imajući u vidu da nema Aci marine može se pretpostaviti da će prihodi 

porasti. Usporedili smo cijene sa ostalim nautičkim vezovima u Istri i ustanovili da smo bili 

najpovoljniji. 

Gospodin Mendica pita što sa ljudima koji imaju tamo stalne vezove? 

Gospodin Schiozzi objašnjava da su to nautički a ne komunalni vezovi te da je 

korisnicima dana mogućnost sklapanja ugovora o zimskom vezu koji je ipak povoljniji od 

nautičkog, a ljeti moramo naplaćivati po cijenama predviđenim za nautička područja. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasanje prijedlog Lučkih pristojbi i naknada za 

2017. godinu koji se usvaja se jednoglasno. 

 

 AD. 5.  

 

 Pod točkom razno gospodin Laginja predlaže da se na temelju dobrih rezultata i u skladu 

sa očitim rastom poslovanja i prihoda, nagradi djelatnike stimulacijom od 20% na plaći u 

prosinacu. 

 Gospodin Mihovilović podržava prijedlog kao i ostali članovi Upravnog vijeća te se isti 

jednoglasno prihvaća. 

 Ravnatelj se zahvaljuje u svoje ime i u ime djelatnika Lučke uprave. 

 

Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu. Sjednica 

dovršena u 12,40 sati. 

 

 

Zapisničar 

 

Sandra Cvek 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Milan Mihovilović 

 


