
 

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 03/19. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 10. travnja 2019. 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 01/19 i 02/19 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave 

Rovinj, 

2. Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu, 

3. Izvještaj o izvršenju plana i programa rada za 2018. godinu, 

4. Prijedlog Plana nabave za 2019.g., 

5. Izvještaj o ocjenjivanju djelatnika i ocjenjivanje ravnatelja, 

6. Prijedlog Odluke o obavljanju privremenih ili povremenih djelatnosti na lučkom 

području kojim upravlja Lučka uprava Rovinj – Autorita portuale Rovigno, 

7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sustavnom 

razvrstaju radnih mjesta (sistematizacija), 

8. Prijedlog Pravilnika o zapošljavanju sezonskih djelatnika, 

9. Prijedlog Odluke o visini paušalne pristojbe za upotrebu obale za plovila registrirana 

za iznajmljivanje (charter), 

10. Razno 

AD. 1. 

 

Prihvaća se zapisnik 01/19 i 02/19 telefonske sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave 

Rovinj održanih 16. siječnja 2019.g. i 30. siječnja 2019.g. 

 

AD. 2 i 3. 

 

Predsjednik UV-a gospodin Mihovilović predlaže spajanje točke 2. i 3. dnevnog reda 

te daje riječ ravnatelju koji kaže kako se čekao službeni izvještaj revizije koji je dostavljen sa 

materijalima. Godinu iza nas smo završili povećanjem prihoda od 17,4% te povećanjem 

rashoda od 15,40% što ukazuje na pozitivan faktor rasta. 

Nakon kraće rasprave članovi UV-a jednoglasno donose sljedeću  

 

ODLUKU 
 

o prihvaćanju Izvještaja o radu (LU-GP) i Financijskom izvješću (LU-GFP) za 2018. 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 2018. 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. 

 

Plan nabave je dinamičan dokument koji se mijenja sukladno našim projektima. Izmjenjen je 

minimalno, a sve promjene su javne i vidljive na našim stranicama. 

 

 Gospodina Brunellija zanima možemo li podnijeti predviđeni trošak izgradnje luke od 

25.700.000,00 kuna na što ravnatelj odgovara kako se Lučka uprava zadužuje za pola iznosa 

dok ostatak ide na grad Rovinj. Istarska županije će biti garant u banci a anuiteti će se odrediti 

Ugovorom o kreditu prema našim prihodima. 

 

 Nakon kraće rasprave jednoglasno se prihvaća predloženi plan nabave za 2019.godinu. 

 

AD. 5. 

 

Ravnatelj iznosi kako je sukladno Pravilniku o ocjenjivanju djelatnika ocijenio njihov 

rad te je sad na Upravnom vijeću da ocijeni njega. Napušta na kratko sjednicu kako bi članovi 

pristupili ocjenjivanju ravnatelja. Ispunjava se obrazac za ocjenjivanje. 

 

AD. 6. 

 

Stalnim korisnicima je omogućeno produženje korištenja reklamnih štandova po 

prošlogodišnjim uvjetima, a ukoliko ostane slobodnih štandova dodjeljivat će se ostalim 

korisnicima. Članovi UV-a sukladno tome jednoglasno donose  

 

ODLUKU 

o obavljanju privremenih ili povremenih djelatnosti na lučkom području kojim upravlja 

Lučka uprava Rovinj – Autorita portuale Rovigno 

 

Klasa – Classe: 003-08/19-01/03 

Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-19-7 

 

AD. 7. 

Gospodin Schiozzi iznosi kako svake godine imamo povećanje prihoda jer se i obim 

posla povećava pa je stoga nužno ii zaposliti veći broj djelatnika. Sukladno tome nužne su 

izmjene u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstavanju radnim mjesta. Nakon 

kraće rasprave jednoglasno se prihvaća Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o 



unutarnjem ustroju i sustavnom razvrstavanju radnim mjesta na način da se pod točkama 6.7 i 

6.8, broj izvršitelja sa 6 povećava na 10.  

AD. 8. 

 

Ravnatelj objašnjava kako je stupio na snagu novi zakon te je nužno uskladiti naš 

Pravilnik o zapošljavanju sezonskih djelatnika koji je bio donesen u 2016. godini. Promjene 

se odnose na obračun satnice. 

 Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog Pravilnika o zapošljavanju sezonskih 

djelatnika. 

AD. 9. 

 

U tijeku je donošenje novog Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene 

pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja 

veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda. 

Sukladno tome budući da se na našem lučkom području pojavljuje sve više chartera 

određuje se paušalni iznos po dužini plovila i broju putnika za koje je plovilo registrirano. 

Dogovor je donesen suglasno u svim lučkim upravama.  

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju prijedlog, te donose   

 

 

O D L U K U 

O VISINI PAUŠALNE PRISTOJBE ZA UPORABU OBALE ZA PLOVILA 

REGISTRIRANA ZA IZNAJMLJIVANJE (CHARTER) 

 

Klasa: 003-08/19-01/03 

Ur.broj: 2163/15-01-19-11 

AD. 10. 

 

Ravnatelj iznosi kako je pristigla zamolba Obrta Legend za izdavanje dozvole za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti na lučkom području na mikrolokaciji Obala Vladimira Nazora za 

proširenje terase. Nakon kraće rasprave, a budući da se ne radi o lokaciji koja bi time 

ograničila prolaz ili ometala na bilo koji način, članovi UV-a prihvaćaju zahtjev te se Obrtu 

Legend  izdaje dozvola za privremeno obavljanje djelatnosti na lučkom području o čemu je 

donesen Zaključak, Klasa – Classe: 003-08/19-01/03; Ur.broj - No. prot.: 2163/15-01-19-9. 

 

Gospodin Brunelli pita da li su cijene usklađene sa onima grada Rovinja na što 

ravnatelj odgovara potvrdno. 

 

Na pitanje gospodin Mendice o projektu južne luke, ravnatelj obrazlaže kako smo 

uvidjeli da će realizacija Sjeverne luke ići brže te stoga guramo taj projekt do kraja. 

Za sjeverni lukobran imamo građevinsku dozvolu te su u tijeku pripremne radnje za 

ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju obalnog zida nakon čega se radi idejni projekt. 

 

Gospodin Mihovilović se zahvaljuje svim prisutnima i zaključuje Sjednicu.  

Sjednica dovršena u 13,20 sati. 

 

Zapisničar 

 

Sandra Cvek 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

Milan Mihovilović 

 


