
~ ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠČENIČKA DRAGA

ZAPISNIK SA SASTANKA

Ime i prezime Potp_is,v.r.
Sazivač Upravno vijeće ŽLU OPATIJA-LOVRAN- Marin StarčićMOŠĆENIČKA DRAGA

11. sjednica Upravnog vijeća Županijske Lučke uprave Opatija
Lovran-Mošćenička Draga održane 05. srpnja 2018. godine u
prostorijama ŽLU-OLMD, s početkom u 16,30 sati.Naziv sastanka:

1. Mjesto: Opatija, prostorije ŽLU OLMD Početak: 16,30

Dan i datum: Četvrtak, 05. srpnja 2018. Završetak: 18,00

2. Prisutni:
1. Marin Starčić - predsjednik Upravnog vijeća ŽLU OLMD
2. Josip Brkić - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
3. Damir Lovreković - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
4. Vladimir Malnar - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD

Ravnatelj: Fernando Kirigin

Zapisničar: Silvana Brnečić

3. Odsutni: 1. Robert Dundara - član Upravnog vijeća ŽLU OLMD
(opravdano odsutan)

1.) Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća;
2.) Informacija ravnatelja o radu između sjednica;
3.) Prijedlog Odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku

davanja koncesije za usluge organiziranja i naplate
parkiranja na dijelu lučkog područja luke Opatija iVoiosko;

4.) Prijedlog Odluke o Općim uvjetima organiziranja i naplate
parkiranja u luci Opatija;

5.) Zahtjev za korištenje dijela lučkog područja privezišta
Dražica uslužnog obrta Kayak center Opatija;

4. Dnevni red:
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6.) Zahtjevi tvrtke Bevanda d.o.o. za privremeno korištenje
rezerviranih parkirnih mjesta na lučkom području luke
Opatija;

7.) Zahtjev tvrtke Alba Maris Adriatic d.o.o. za privremeno
korištenje dijela lučkog područja luke Opatija za postavljanje
terase ugostiteljskog objekta;

8.) Dopuna Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za 2018.
godinu;

9.) Razno.

Predsjednik
UPRAVNOG
VIJEĆA

Svi članovi Upravnog vijeća se jednoglasno slažu s predloženim
dnevnim redom.

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Ad 1.) Verifikacija zapisnika 10. sjednice održane 15. lipnja 2018. godine

Zapisnik sa 10. sjednice su članovi UV jednoglasno prihvatili.

Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok

Zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća održane Marin Starčić,
15. lipnja 2018. godine jednoglasno se prihvaća. predsjednik

Upravnog vijeća
ŽLU OLMD.

Ad.2.Sažetak izlaganja i rasprave
Ad 2.) Informacija ravnatelja o radu između dvije sjednice
Ravnatelj je detaljno izvijestio članove Upravnog vijeća o radu između dvije sjednice te
naveo sljedeće:

Predstavio volonterku Alessandru Selak
Informirao prisutne članove UV o održanim manifestacijama RETRO Opatija i
PINK WING
Ravnatelj obavještava da se započelo s revizijom vezova te navodi do sada
zatečene nepravilnosti na svim lučkim područjima pod ingerencijom Županijske
lučke uprave Opatija - Lovran - Mošćenička Draga.
Informirao prisutne članove UV o proširenju lučkog područja luke Opatija.
Informirao prisutne članove UV o dobivenom rješenju MUP-a kojim se dozvoljava
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ŽLU OLMD bavljenje organizacijom i naplatom parkiran ja na lučkom području
luke Opatija.

- Informirao prisutne članove UV da je postavljen iznajmljeni aparat za naplatu
parkiranja u luci Opatija te da će za kontrolu naplate parkiranja biti zaposlen
student.

- Obavijestio prisutne članove UV da do daljnjeg odustaje od godišnjeg odmora
radi velikog opsega posla.

Ad .2. Zaključak Rok
Članovi UV su informaciju primili na znanje

UV članovi

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je uz obrazloženje da organizacija i naplata parkiranja nije osnovni posao ŽLU
predložio donošenje Odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za
usluge organiziranja i naplate parkiranja na dijelu lučkog područja luka Opatija i Volosko te
skrenuo pažnju da je izradu dokumentacije za davanje navedenih koncesija naručio još bivši
ravnatelj Zdravko Debelić.
Ad. 3. Zaključak Rok
Članovi UV jednoglasno donose Odluku o pokretanju
pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za
usluge organiziranja i naplate parkiranja na dijelu lučkog ravnatelj Odmah
područja luka Opatija iVoiosko.

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je prisutnim članovima UV predstavio Prijedlog Odluke o Općim uvjetima
organiziranja i naplate parkiranja u luci Opatija kao temeljni dokument za transparentno
vođenje organiziranja i naplate parkiranja na lučkom području luke Opatija.

Ad. 4. Zaključak Rok
Nakon rasprave članovi UV su jednoglasno donijeli Predsjednik UV
Opće uvjete organiziranja i naplate parkiranja u luci odmah
Opatija.

Ad 5. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je informirao prisutne članove UV da je uslužni obrt Kayak center Opatija uputio
zahtjev za korištenje dijela lučkog područja privezišta Dražica za vezanje kajaka koji se
daju u najam. Predlaže se da se izda dozvola za privremeno obavljanje djelatnosti na
lučkom području do 31. prosinca 2018. godine uzjednokratnu naknadu u iznosu od
3.600,00 kn.
Ad .6. Zaključak I I Rok
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Nakon rasprave UV je jednoglasno dalo Dozvolu za
privremeno obavljanje djelatnosti na lučkom području
uslužnom obrtu Kayak center Opatija uz jednokratnu
naknadu u iznosu od 3.600,00 kn. Predsjednik UV

Ad 6. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je informirao prisutne članove UV da je tvrtka Bevanda Bar d.o.o. uputila
zahtjev za potrebe parkiranja vozila na lučkom području i to dva parkirna mjesta do 31.
prosinca 2018. godine i pet parkirnih mjesta do 01. listopada 2018. godine. Predlaže se
da se izda Dozvola za privremeno korištenje dijela lučkog područja za potrebe parkiranja
vozila sukladno Općim uvjetima organiziranja i naplate parkiranja u luci Opatija te da se
za dva parkirna mjesta koja će se koristiti do 31. prosinca 2018. godine odredi
jednokratna naknada u iznosu od 23.483,89 kn, a za pet parkirnih mjesta koja će se
koristiti do 01. listopada 2018. godine odredi jednokratna naknada u iznosu od 28.709,72
kn.
Ad. 6. Zaključak Rok
Nakon rasprave UV je jednoglasno dalo Dozvolu za
privremeno korištenje dijela lučkog područja za
potrebe parkiranja vozila i to za dva parkirna mjesta u Predsjednik UV
trajanju do 31. prosinca 2018. godine uz jednokratnu Odmah
naknadu u iznosu od 23.483,89 kn te za pet parkirnih
mjesta u trajanju do 01. listopada 2018. godine uz
jednokratnu naknadu od 28.709,72 kn.

Ad 7. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je informirao prisutne članove UV da je tvrtka Alba Maris Adriatic d.o.o. uputila
zahtjev za privremeno korištenje dijela lučkog područja luke Opatija za postavljanje terase
ugostiteljskog objekta .Galija". Podsjetio je članove UV da je taj isti prostor već ranijih
godina korišten te da je dao nalog lučkim redarima da se premjeri točna kvadratura koja
se planira koristiti. Predlaže se da se izda Dozvola za privremeno korištenje dijela lučkog
područja luke Opatija za postavljanje terase ugostiteljskog objekta "Galija" veličine 23 m2
do 31. prosinca 2018. godine uz jednokratnu naknadu od 13.800,00 kn.
Ad. 7. Zaključak Rok
Nakon rasprave UV je jednoglasno dalo Dozvolu za
privremeno korištenje dijela lučkog područja luke Ravnatelj
Opatija za postavljanje terase ugostiteljskog objekta Odmah
"Galija" veličine 23 m2 do 31. prosinca 2018. godine
uz jednokratnu naknadu od 13.800,00 kn.
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Ad 8. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je predložio članovima UV dopunu Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada za
2018. godinu u dijelu koji se odnosi na jednu po poduzetniku povlaštenu mjesečnu parkirnu
kartu u iznosu od 500,00 kn za trgovačka društva i obrte koji imaju sjedište na adresi Zert ili
imaju ugovor o korištenju veza u opatijskoj luci te rezerviranim parkirnim mjestima u iznosu
od 2.000,00 kn po parkirnom mjestu mjesečno.
Ad. 8. Zaključak Rok
Nakon rasprave članovi UV su jednoglasno donijeli Predsjednik UV
Odluku o izmjeni Odluke o visini lučkih pristojbi i
naknada za 2018. godinu u dijelu koji se odnosi na
jednu po poduzetniku povlaštenu mjesečnu parkirnu
kartu u iznosu od 500,00 kn za trgovačka društva i odmah
obrte koji imaju sjedište na adresi Zert ili imaju ugovor
o korištenju veza u opatijskoj luci te rezerviranim
parkirnim mjestima u iznosu od 2.000,00 kn po
parkirnom mjestu mjesečno.

Pod točkom razno ravnatelj je na zahtjev predsjednika UV informirao prisutne o
sklopljenim Ugovorima ŽLU OLMD.
Informirao je prisutne o ponudi Kanala Ri u kojoj nude promidžbu i predstavljanje ŽLU po
cijeni od 12.000,00 kn.

Ad 9. Sažetak izlaganja i rasprave

Zapisnik Ime i prezime Potpis 
sastavio: Silvana Brnečić ~

Ime i prezime Potpifo /
Zapisnik odobrio:

Marin Starčić II. {II mag .oec
:cr__!_k 
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