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

ZAPISNIK
sa 05/18. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 14. prosinca 2018. godine.
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Slavko Rendulić i Želimir
Laginja.
Opravdano izostali: Želimir Laginja i Slavko Rendulić
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek

DNEVNI RED
Verifikacija zapisnika sa 04/18 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,
Prijedlog financijskog plana za 2019.godinu (drugo čitanje),
Prijedlog plana rada za 2019. godinu (drugo čitanje),
Prijedlog Pravilnika o redu u luci,
Prijedlog Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2019. godinu,
Prijedlog Pravilnika o kriterijima za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke
Rovinj - Rovigno
7. Prijedlog Plana koncesija,
8. Prijedlog Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s brodova,
9. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD. 1.
Predsjednika Uv-a g. Milan Mihovilovića otvara sjednicu
Prihvaća se zapisnik 4/18. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 20.
studenoga 2018.g. bez dopuna i primjedbi.

AD. 2. i AD. 3.
Gospodin Mihovilović predlaže spajanje točki 2. i 3. D.R. Prijedlog financijskog plana i
prijedlog plana rada za 2019.godinu te daje riječ ravnatelju koji objašnjava kako se radi o
drugom čitanju te da su učinjene tražene izmjene i usklade kako je bilo traženo što su članovi
UV-a imali prilike vidjeti u dostavljenim materijalima.

Nakon kraće rasprave članovi Uv-a jednoglasno donose sljedeću:

ODLUKU
o prihvaćanju prijedloga Godišnjeg programa rada i razvoja luke Rovinj sa financijskim
planom poslovanja Lučke uprave Rovinj za 2019. godinu.
Obrazloženje
Temeljem čl. 46. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama godišnji program
rada i razvoja luke županijskog značaja donosi, na prijedlog ravnatelja, upravno vijeće lučke
uprave. Nakon mišljenja ishodovanog od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture isti
će biti dostavljen županijskom poglavarstvu na suglasnost.
Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Mihovilović

AD. 4.
Ravnatelj predstavlja prijedlog novog Pravilnika o redu u luci. Zadnje izmjene su bile
u 2015.g., a uvidjeli smo da je nužno pravilnik nadopuniti i uskladiti sa zakonskim
regulativama.
Nakon kraćeg pojašnjenja predsjednik poziva članove Uv-a na glasanje. Članovi UV-a
jednoglasno prihvaćaju Pravilnik o redu u luci.
AD. 5.
Ravnatelj kaže kako smo kao i svake godine dužni donijeti nove Lučke pristojbe i
naknade za 2019.godinu. Cijene ostaju iste te se mijenja samo stavka izvlačenja drvenih
brodova na način da se povećava sa dosadašnjih 10 na 15 dana boravka u škveru.
Članovi Uv-a jednoglasno prihvaćaju Lučke pristojbe i naknade za 2019.godinu.
AD. 6.
Uz Pravilnik o redu u luci uvidjeli smo poteškoće pri dodjeli veza u komunalnom
dijelu luke stoga predlažemo donošenje Pravilnika o kriterijima dodjele stalnog veza u
komunalnom dijelu luke. Pravilnikom ćemo lakše sprovesti dodjelu veza i ažurirati postojeće
zahtjeve za dodjelu veza kako bi u trenutku dovršetka radova nove komunalne luke Sam
Pelagio imali točnu listu zahtjeva.
Pravilnik o kriterijima dodjele stalnog veza u komunalnom dijelu luke prihvaća se
jednoglasno.
AD. 7.
Sukladno Zakonu o koncesijama svake godine donosimo Plan koncesija koji se
objavljuje u Registru koncesija. Imamo samo koncesiju sa INA d.d., a dok ne riješimo sa
Mirnom ne možemo stavljati to u Plan koncesija.

Jednoglasno se prihvaća Plan koncesija za 2019.godinu
AD. 8.
Ravnatelj pojašnjava kako postoji Plan o prihvatu otpada od prije 10-tak godina kojega
smo osvježili i uskladili sa novim zakonima i direktivama.
Članovi jednoglasno prihvaćaju Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta
s brodova.
AD. 9.
Gospodin Brunelli pita da li je sve u redu sa izgradnjom Sjevernog lukobrana na otoku
Katarina?
Ravnatelj pojašnjava kako je građevinska dozvolu imamo te da sve tteče teče po planu.
Gospodin Mihovilovići se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.
Sjednica dovršena u 13,05 sati.
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