
 

L U Č K A  U P R A V A  –  R O V I N J  
A U T O R I T À  P O R T U A L E  –  R O V I G N O  
Obala/Riva Aldo Rismondo 2 
52210 Rovinj-Rovigno 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

sa 01/18. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 26. ožujka 2018. godine. 

 

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

Laginja. 

 

Opravdano izostali: Želimir Laginja 

Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi. 

Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek 

 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 07/17 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj, 

2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017. godinu, 

3. Izvještaj o izvršenju plana i programa rada za 2017. godinu, 

4. Prijedlog Plana nabave za 2018.g., 

5. Izvještaj o ocjenjivanju djelatnika i ocjenjivanje ravnatelja, 

6. Razmatranje pristiglih zahtjeva za izdavanje dozvola za postavljanje reklamnih panoa 

za prodaju izletničkih karata, 

7. Razno 

- Rukohvat inox ispred tvornice duhana 

 

 

AD. 1. 

 

 

Prihvaća se zapisnik  07/17 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 

20. prosinca 2017.g. 

 

 

AD. 2.i 3. 

 

 

 Prihvaća se prijedlog spajanja točaka dnevnog reda budući su usko povezane. 

Izvještaj o financijskom planu za 2017.g. i Izvještaj o izvršenju plana i programa za 2017. su 

dostavljeni sa detaljnim obrascima koje su propisuje Istarske županije kao i bilanca za 2017.g. 

Izvještaj revizora još nismo zaprimili no znamo da je isti pozitivan. 

 



U odnosu na prošlu godinu imamo porast prihoda od 26%  i 8.6% veći od planiranog. 

 

Konstantan rast nam je omogućio i da zaposlimo 3 djelatnika što nam je jedan od bitnih 

ciljeva. Predsjednik UV-a otvara raspravu. 

 

 G. Brunelli traži pojašnjenje podataka iskazanih u izvješću o radu gdje stoji podatak o 

ukupnim ostvarenim prihodima u iznosu 5.100.007,79 kn te ukupnih rashoda u iznosu 

6.376.674,39 kn. Zatim se navodi da je razlikom ukupnih prihoda i rashoda u 2017.g. ostvaren 

višak prihoda od 1.071.156,79 kn što matematički nije točno. 

 

 Ravnatelj pojašnjava da je iz tog razloga s materijalima dostavljena i bilanca u kojoj je 

razvidno da je gore iskazan višak prihoda točan. Izvješće o radu obuhvaća i amortizacije i 

financijsku imovinu koja ulazi u troškove. 

 

 Nadalje ravnatelj odgovara na upit o projektima, gdje su glavni projekt obalnog zida 

južne luke i sjevernog lukobrana u tijeku, a južni lukobran je trenutno stopiran. Razlog tomu 

je što će se tek izgradnjom sjevernog lukobrana vidjeti strujanje i učiniti izmjera na temelju 

koje će se znati koje dužine će se izgraditi južni lukobran i hoće li uopće postojati potreba za 

istim. 

 

 G. Mihovilović smatra da je dobro da se projekt odvija u fazama. Ukoliko sjeverni 

lukobran dovoljno smiri akvatorij sagradit će se manji južni lukobran od predviđenog. 

 Vezano za Izvještaj o radu predlaže se da se doda napomena koja se odnosi da prikazani 

višak prihoda kako bi bilo jasnije. 

 

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Izvještaj o izvršenju plana i 

programa rada za 2017.godinu i Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2017.godinu te 

sukladno tomu donosi sljedeću 

 

 

ODLUKU 
 

 

o prihvaćanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2017. 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: 2163/1-08-

01/3-06-1), ravnatelj je sastavio obrasce LU-GI i LU-GFP te ih prezentirao Upravnom vijeću 

Lučke uprave Rovinj. Izvješće o radu i Financijski plan za 2017. 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. 

 

 

Članovi UV-a su dobili Prijedlog Plana nabave za 2018.g iz kojeg se vidi koliko ćemo 

investirati i utrošiti. Nužno je predvidjeti sve moguće investicije, a nije nužno da sve i 

realiziramo. 

 

 Nakon kraće rasprave članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju Plan nabave za 2018.godinu. 

 

AD.5. 

 

 

Svake godine, sukladno Pravilniku provodimo ocjenjivanje djelatnika i ravnatelja. 

Ravnatelj je ocijenio rad djelatnika. Kako bi Upravno vijeće ocijenilo rad ravnatelja, on 

napušta nakratko sjednicu. Članovi pojedinačno ocjenjuju ravnatelja te je zaključno ocjenjuju 

njegov rad kao izuzetno uspješnim 

 

AD.6. 

 

 

Predani su zahtjevi za postavljanje reklamnih panoa. Pozicije su dodijeljene sukladno 

predanim zahtjevima. Članovi UV-a se slažu da se zahtjevi odobre onima koji su bez 

dugovanja i na vrijeme potrebnu dokumentaciju. 

 

AD.7. 

 

 

Pod točkom razno g. Mendica želi znati u kojoj je fazi projekt luke San  Pelagio. 

 

Ravnatelj iznosi kako nam je falilo Rješenje Ministarstva zaštite okoliša kojeg smo upravo 

zaprimili. To prosljeđujemo Hrvatskim vodama te će nakon 10-tak dana biti kompletirana 

potrebna dokumentacija za lokacijsku dozvolu.  

 

 Paralelno se izrađuju projekti elektroinstalacije, elaborat zaštite na radu i zaštite požara 

itd. Do kraja travnja bi trebali imati Glavni projekt. 

 

 G. Mendica ukazuje na potrebu zamjene rukohvata nasuprot tvornice duhana. 

Ravnatelj kaže da će se riješiti.  

 

 G. Brunelli pita kako idu pripreme za sezonu na što ravnatelj odgovara da je sve 

spremno. 

 

Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.  

Sjednica dovršena u 13,10 sati. 

 

Zapisničar 

 

Sandra Cvek 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Milan Mihovilović 

 


