
 

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 Pino Budicin 1 
52210 Rovinj-Rovigno 

Klasa – Classe: 003-08/20-01/09 

Ur.broj – No. prot.: 2163/15-01-20-2 

Rovinj – Rovigno, 21.12.2020. 

 

ZAPISNIK 

 

sa 09/20. sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj održane putem Zoom-a u 

ponedjeljak 21. prosinca 2020. godine u 12:00 sati 

 

Pozvani: Marčelo Mohorović, Mirko Gruber, Edi Mendica, Želimir Laginja, Damir Rudela 

 

Opravdano izostali: Milan Mihovilović 

 

Sjednicu saziva ravnatelj Lučke uprave Donald Schiozzi. 

Zapisnik sastavlja: Sandra Cvek 

 

uz sljedeći: 

 

 

D N E V N I   R E D 

 

 

1. Verifikacija zapisnika sa 07 i 08/20 sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Rovinj, 

2. Prijedlog financijskog plana za 2021.godinu (drugo čitanje), 

3. Prijedlog plana rada za 2021. godinu (drugo čitanje),  

4. Prijedlog Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2021. godinu, 

5. Razno 

 

 

AD.1. 

     
 

Jednoglasno se prihvaćaju se zapisnici 07. i 08. sjednice Upravnog vijeća. 

 
 

AD.2.i 3. 

 
Drugo čitanje financijskog plana i plana rada za 2021.godinu.  

 

Učinjene su tražene izmjene sa prvog čitanja koje se odnose na sredstva istarske županije. 

Kod plana rada za 2021.g. su također izvršene izmjene koje prate izmjene u financijskom 

planu. 

 

Nakon kraće rasprave jednoglasno se usvaja te donosi 

 



ODLUKU 

 

o prihvaćanju prijedloga Godišnjeg programa rada i razvoja luke Rovinj sa financijskim 

planom poslovanja Lučke uprave Rovinj za 2021. 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 Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture isti će biti dostavljen 

županijskom poglavarstvu na suglasnost.  

Predsjednik Upravnog vijeća 

Marčelo Mohorović dipl.ing 

 

 

 

AD.4. 

 

  

Zaprimili smo primjedbe od strane člana Upravnog vijeća, predstavnika LK Pula gospodina 

Mirka Grubera, koje se odnose na prijedlog Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 

2021.g. 

 

Ravnatelj daje riječ g. Gruberu koji iskazuje ne slaganje sa 3 točke. 

Po pitanju visine naknade za domaći linijski prijevoz, ravnatelj ne prihvaća primjedbu uz 

obrazloženje kako ista nije uvrštena stoga što LU Rovinj nema domaći linijski promet. 

 

Gospodin Gruber prihvaća obrazloženje. 

 

Vezano za dozvole za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, ravnatelj objašnjava kako 

je koncesija jako skup proces koji traje 6 do 8 mjeseci. Na takav natječaj bi se mogao javiti 

svatko, a znamo da su područja na koja se odnose dozvole u sklopu kampa Maistre koja može 

onemogućiti ulaz u kamp. 

 

Odobrenja su način da u okviru zakona dođemo u susret da se ovakva djelatnost obavlja. 

 

Gospodin Rudela kaže da ako su te terase vezane za objekt, odnosno funkcionalna su cjelina 

tada se može primjeniti koncesija na zahtjev koje su puno brži i jednostavniji način a 

mišljenje daje ministarstvo financija. Predlaže da se uvrsti u plan davanja koncesija. 

 

Ravnatelj izlaže da je već traženo mišljenje i da ne može proći putem koncesija na zahtjev te 

je predloženo da se ide ili koncesijom ili u obliku dozvole. Stalno se najavljuje novi Zakon o 

pomorskom dobru no nikako se ne donosi. Ponoviti ćemo i tražiti da nam sugeriraju neko 

rješenje. Imali smo i unutarnju u državnu reviziju i nisu našli ništa sporno kod izdavanja 

dozvola. 

 

Gospodin Laginja kaže kako budući da je do sada bilo sve u redu sa dsozvolama nastavimo na 

taj način i predlaže da se prihvati rješenje sa dozvolama. 

 

Gospodin Rudela smatra da to nije prihvatljivo obzirom na primjedbe predstavnika Lučke 

kapetanije g. Grubera. Predlaže još jednom da se postupi sukladno Zakonu o koncesijama. 



Ravnatelj potvrđuje da će tražiti ponovo mišljenje. 

 

Gospodin Gruber moli da uvid očitovanje Ministarstva pomorstva. 

 

Vezano za problem uklanjanja bespravno privezanih plovila i naknadom za bespravni vez 

ravnatelj napominje kako je to jedan od mehanizama za rješavanje problema. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se problem dozvola ostavi za sljedeću sjednicu kada 

ćemo imati povratne informacije od nadležnih institucija. 

Dio koji se odnosi na naknadu za bespravni vez predlaže da ostane kako stoji budući da se 

naplata iste naplaćuje sukladno zakonu o obveznim odnosima kako je obrazložio gospodin 

Laginja. 

 

Gospodin Gruber je mišljenja da Lučka uprava nije ovlaštena za obračunavanje naplate 

bespravnog veza i pristojbe dnevnog veza. 

 

Pravnik kojeg smo konzultirali prilikom donošenja tih naknada je poznavatelj zakona o 

obveznim odnosima. Mi kao Lučka uprava imamo pravo donositi odluke o naknadama 

sukladno poslovanju. 

 

Gospodin Laginja smatra da su sve točke pravovaljane jer su donesene prije više godina i tada 

su preispitane.  

 

Gospodin Mendica također smatra da je sve izneseno već pravno revidirano. 

 

Predlaže se glasanje. Usvaja se točka 4. dnevnog reda sa 3 glasa za ( Mohorović, Laginja, 

Mendica) i  1 protiv (Gruber). 

 

Napomena da se po očitovanju Ministarstva pomorstva sazove sjednica. 

 

AD.5. 

 

Predsjednik Mohorović pod točkom razno predlaže da se obnovi naknada za članove 

Upravnog vijeća i da se ista isplaćuje od siječnja. 

 

Ravnatelj kaže kako su i djelatnici šest mjeseci imali umanjenu plaću sukladno preporuci 

županije na što gospodin Rudela  kaže kako je sukladno županijskim preporukama Odluka  

trajala 6 mjeseci te sukladno istoj se po isteku tih šest mjeseci može se nastaviti isplatama 

plaća i naknadama. 

 

Zaključak Upravnog vijeća je da se nastavlja redovna isplata plaća i naknada. 

 

 

Sjednica je okončana u 13,45 sati. 
 
                                                                                                           
  

     Zapisničar 

    Sandra Cvek 

                    Predsjednik Upravnog vijeća 

                     Marčelo Mohorović dipl.ing 

 


