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

Klasa – Classe: 003-08/20-01/02
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-20-02
Rovinj – Rovigno, 03.04.2020.
ZAPISNIK
sa 02/20. telefonske sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane u utorak 03. travnja 2020.
godine u 11:00 sati
Pozvani: Milan Mihovilović, Silvio Brunelli, Edi Mendica, Slavko Rendulić i Želimir Laginja
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek
uz sljedeći:
DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 01/20 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj,
2. Prijedlog Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsku djelatnost
opskrbe plovnih objekata gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora
3. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti
opskrbe plovinih objekata gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora,
AD.1.
Prihvaća se zapisnik sa 01/20 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane 19. ožujka
2020.g.
AD.2
Ugovor o koncesiji sa Ina d.d. je istekao, te je bilo nužno pokrenuti postupak prikupljanja ponuda za dodjelu
nove koncesije za opskrbu gorivom na području sjeverne luke Valdibora.
Sukladno tome Upravno vijeće donosi sljedeću:

ODLUKU
o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsku djelatnost opskrbe plovnih
objekata gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora
1. Raspisuje se natječaj radi davanja koncesije za gospodarsku djelatnost opskrbe plovnih objekata
gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora na k.č. 9689/69 površine 236 m2 i pripadajući
morski prostor površine 1.200m2,
2. Sadržaj studije o gospodarskoj opravdanosti korištenja pomorskog dobra propisan je čl.19 Zakona o
koncesijama,
3. Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 60.000,84 kuna godišnje. Početni dio
promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 1.5% od prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti
na koncesijskom području godišnje,
4. Koncesija se daje na rok od 10 godina, od dana sklapanja ugovora o koncesiji,

5. Rok trajanja javnog prikupljanja ponuda je 30 dana od dana objave u Elektroničkom oglasniku javne
nabave,
6. Javno otvaranje se provodi po isteku roka za predaju ponuda u prostorijama Lučke uprave Rovinj,
7. Ponuda ponuditelja obvezno sadrži podatke kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dobivanje
koncesije:
- da je ponuditelj registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju
- da ponuditelj raspolaže odgovarajućim tehničkim, stručnim i organizacijskim sposobnostima za
ostvarenje koncesije
- da ponuditelj ima jamstvo za ostvarenje plana i programa za ostvarenje koncesije
- da je ponuditelj do sada podmirio sve obveze iz ranijih koncesija
- da ponuditelju do sada nije oduzimana koncesija po članku 30. Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama odnosno da mu nije raskinut ugovor o koncesiji izjavom davatelja
8. Najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno kriterijima iz članka 35. Uredbe o postupku davanja
koncesije na pomorskom dobru
9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihovilović
AD.3
Za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti opskrbe plovinih objekata gorivom na lučkom području
sjeverne luke Valdibora, potrebno je imenovati stručno povjerenstvo, te je sukladno tome Upravno vijeće
donijelo sljedeću:

ODLUKU
o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za gospodarsku djelatnost opskrbe plovnih
objekata gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora
Na prijedlog ravnatelja prihvaća se imenovanje članova stručnog povjerenstva za koncesiju:
1. Sara Carić, član s važećim certifikatom u području javne nabave
2. Sandra Cvek
3. Mateo Banko
Stručno povjerenstvo za koncesije se imenuje za provedbu postupka davanja koncesije za gospodarsku
djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom kao i ostalih popratnih djelatnosti prodaje robe uobičajenog
asortimana benzinskih postaja na operativnom dijelu obale na lučkom području sjeverne luke Valdibora.
Zadaci stručnog povjerenstva za koncesiju su:
1. suradnja s davateljem koncesije pri izradi studije opravdanosti davanja koncesije, odnosno analize
davanja koncesije, pri pripremi utvrđivanja uvjeta za davanje koncesije određenih posebnim zakonom i
izradi dokumentacije za nadmetanje te pri definiranju uvjeta sposobnosti i kriterija za odabir najpovoljnije
ponude,
2. analiza koncesije za radove i koncesije za usluge radi utvrđivanja sadržava li koncesija i obilježja javnoprivatnog partnerstva u skladu s člankom 26. Zakona o koncesijama,
3. pregled i ocjena pristiglih ponuda i/ili zahtjeva za sudjelovanje, u skladu s pravilima postupka davanja
koncesije,

4. prije sklapanja ugovora o koncesiji, utvrđivanje prijedloga odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke
o izmjeni odluke o davanju koncesije, prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije, prijedloga
odluke o izmjeni odluke o poništenju postupka davanja koncesije te obrazloženja tih prijedloga,
5. prije početka postupka davanja koncesije, obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri
davanja koncesije čija djelatnost će se obavljati na nekretnini u vlasništvu Republike Hrvatske ili koncesije
koja se odnosi na opće dobro ili drugo dobro za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za
Republiku Hrvatsku, a nadležno državno odvjetništvo će na temelju svojih evidencija izvijestiti stručno
povjerenstvo za koncesiju ako su u tijeku upravni ili sudski postupci ili ako postoje druge zapreke za
pokretanje postupka davanja koncesije, u okviru nadležnosti državnog odvjetništva,
6. predlaganje vrste i vrijednosti pojedinog jamstva,
7. za koncesije iz područja javne infrastrukture procijenjene vrijednosti jednake ili veće od praga iz članka 4.
stavka 4. Zakona o koncesijama provodi se analiza utjecaja davanja koncesije na javni dug Republike
Hrvatske,
8. obavljanje svih ostalih radnji potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.
Stručno povjerenstvo imenuje svog predsjednika.
Stručno povjerenstvo za koncesije o svom radu vodi zapisnik koji potpisuju svi članovi povjerenstva.
Obrazloženje
Sukladno čl. 16. Zakona o koncesijama (NN 69/17) Upravno vijeće donosi Odluku o imenovanju stručnog
povjerenstva za koncesiju.
Odluka stupa na snagu s danom donošenja.
Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Mihovilović
Sjednica je okončana u 11,30 sati.

__________________________

Zapisničar
Sandra Cvek

___________________________

Predsjednik Upravnog vijeća
Milan Mihovilović dipl geol.

