LUČKA UPRAVA – ROVINJ
AUTORITÀ PORTUALE – ROVIGNO
Obala/Riva Pino Budicin 1
52210 Rovinj-Rovigno

Klasa – Classe: 003-08/20-01/08
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-20-2
Rovinj – Rovigno, 25.11.2020.
ZAPISNIK
sa 08/20. telefonske sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane u ponedjeljak 30. studenog
2020. godine u 11:00 sati
Pozvani: Marčelo Mohorović, Milan Mihovilović, Mirko Gruber, Edi Mendica, Želimir Laginja,Damir
Rudela
Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi.
Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek
uz sljedeći:

DNEVNI RED

1. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za koncesiju za gospodarsku djelatnost opskrbe plovnih
objekata gorivom na lučkom području sjeverne luke Valdibora

AD.1.
Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj, na temelju članka čl. 36. i 37. Zakona o koncesijama (NN 69/17), čl.
66. i čl. 79 te čl. 73. u svezi čl. 24. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04,
141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), čl. 36. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru
(NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17) i čl. 16. Statuta Lučke uprave Rovinj na
svojoj sjednici održanoj dana 30. studenog 2020. godine donijelo je
ODLUKU BR. KON-01/20
O DAVANJU KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE DIJELA POMORSKOG DOBRA RADI
OBAVLJANJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI OPSKRBE PLOVILA GORIVOM NA LUČKOM
PODRUČJU SJEVERNE LUKA VALDIBORA
OBRAZLOŽENJE
Dana 03. travnja 2020.g Upravno vijeće Lučke uprave Rovinj donjelo je Odluku o javnom prikupljanju
ponuda za davanje koncesije za gospodarsku djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom na lučkom
području sjeverne luke Valdibora, temeljem koje je dana 08. svibnja 2020.g. u Elektroničkom oglasniku
javne nabave Republike Hrvatske objavljena Obavijesti o namjeri davanja koncesije te dana 14. svibnja
2020.g. Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Temeljem članka 46. Zakona o koncesijama (NN 69/17), Stručno povjerenstvo za koncesiju je dana 23.
lipnja 2020.g. provelo postupak otvaranja ponuda, a dana 03. srpnja započelo s pregledom i ocjenom
ponude. U postupku pregleda i ocjene, stručno povjerenstvo zatražilo je od ponuditelja pojašnjenje ponude.
Ponuditelj je unutar propisanog roka, dostavio pojašnjenje kojeg stručno povjerenstvo prihvaća te je
utvrđeno da ponuda udovoljava svim formalno, pravnim uvjetima natječaja.
Stručno povjerenstvo za koncesiju izradilo je prijedlog Odluke o davanju koncesije u skladu sa sadržajem
Odluke o namjeri davanja koncesije, Obavijesti o namjeri davanja koncesije i Dokumentaciji za nadmetanje,
te Upravnom vijeću davatelja koncesije predložilo donošenje odluke o davanju koncesije.
Upravno vijeće davatelja koncesije razmotrilo je predloženu Odluku o davnju koncesije te ocijenilo je rad
Stručnog povjerenstva za koncesije valjanim i u skladu sa Zakonom o koncesijama (NN 69/17) te Zakonom
o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) te
prihvatilo njegove zaključke o pregledu i ocjeni ponuda
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se podnijeti žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Republike
Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka ove Odluke.
Žalba se podnosi putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.
Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i
infrastrukture Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Klasa – Classe: 003-08/20-01/08
Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-20-2
Rovinj – Rovigno, 30.11.2020.g.

Sjednica je okončana u 11,30 sati.
__________________________

Zapisničar
Sandra Cvek

___________________________

Predsjednik Upravnog vijeća
Marčelo Mohorović dipl.ing

