
ZAPISNIK SA SASTANKA

e ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA.LOVRAN.MOŠĆENIČKA DRAGA

Ime i prezime Potpis,v.r.
Sazivač Upravnovijeće ŽLU OPATIJA-LOVRAN- Marin StarčićMOŠĆENIČKADRAGA

Naziv sastanka:

18. sjednica Upravnog vijeća Zupanijske Lučke uprave Opatija
Lovran-Mošćenička Draga održane 28. ožujka 2019. godine, u
prostorijama ŽLU-OLMD, s početkom u 17:00 sati.

1. Mjesto: Opatija, prostorije ŽLU Početak: 17:00

Dan i datum: Četvrtak, 28.ožujka 2019 godine Završetak: 19:35

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

Ravnatelj: Fernando Kirigin

Zapisničar: Alessandra Selak

~ 3. I Odsutni:

4. Dnevni red: 1.} Verifikacija zapisnika s 16. i 17. sjednice Upravnog vijeća;
2.} Informacija ravnatelja o radu između sjednica;
3.} Prijedlog Izvještaja o izvršenju godišnjeg programa rada i plana
razvoja luka i financijski izvještaj Županijske lučke uprave Opatija -
Lovran - Mošćenička Draga za 2018. godinu;
4.} Prijedlog I izmjene financijskog plana i plana rada Županijske
lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za 2019. godinu;
5.} Prijedlog Odluke o pokretanju pripremnih radnji u postupku
davanja koncesije za usluge organiziranja i naplate parkiranja na
dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog
značaja Lovran;
6.} Zahtjev Jedriličarskog kluba Opatija za dvokratnim plaćanjem
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stalnog dijela koncesije po Ugovoru o koncesiji br. ZLU-OPLM 01116;
7.) Razno.

Predsjednik Svi članovi vijeća se jednoglasno slažu s predloženim dnevnim
UPRAVNOG redom.
VIJEĆA

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA

Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Predsjednik UV Marin Starčić predložio je članovima UV usvajanje zapisnika s 16.
sjednice održane 15. veljače 2019. godine i 17. sjednice održane 13. ožujka 2019.
godine UV ZLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draqa.
Ad 1. Zaključak Zadužena osoba Rok
Clenov! Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili
zapisnike s 16. sjednice održane 15. veljače 2019.
godine i 17. sjednice održane 13. ožujka 2019. Odmah
godine UV ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Ravnatelj
Draga.

Ad 2. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je informirao prisutne o radu Zupanijske lučke uprave u razdoblju između
sjednica;

Sigurnosna zaštita luke - obavljena je redovna kontrola odnosno inspekcija od
strane Lučke Kapetanije Rijeka i policije.

Održan sastanak u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture gdje su pozvani
svi ravnatelji Lučkih uprava s područja Hrvatske. Teme sastanka bile su
donošenje novog Pravilnika o kriterijima za javni promet županijskog i lokalnog
značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine
naknade i raspodjele prihoda.

Luka Mošćenička Draga - održana je prezentacija projekta Dogradnja obale i
izgradnje obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi na Općinskom vijeću Općine
Mošćenička Draga te je jednoglasno donesena Odluka o obvezi sufinanciranja I
faze radova na dogradnji operativne obale i izgradnje obalne šetnice u luci
Mošćenička Draga kojom se Općina Mošćenička Draga obvezuje u slučaju
izostanka sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture osigurati dodatni
financijski iznos od 2.000.000,00 kn za projekt Dogradnja obale i izgradnje
obalne šetnice u Mošćeničkoj Dragi. Trenutno je u tijeku javno savjetovanje koje
prethodi postupku javne nabave koja se planira pokrenuti oko 10. travnja 2019.
godine.

List 2/5 



Državna revizija - i dalje je u tijeku nadzor rada Zupanijske lučke uprave Opatija -
Lovran - Mošćenička Draga.

Ad 2. Zaključak Zadužena osoba Rok
Clenovi Upravnog vijeća su informaciju primili na
znanje.

Ravnatelj Odmah

Ad 3. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj je prisutnim članovima detaljno prezentirao Prijedlog Izvještaja o izvršenju
godišnjeg programa rada i plana razvoja luka i financijski izvještaj ŽLU Opatija - Lovran
-Moščenička Draga za 2018. godinu.

Ad 3. Zaključak Zadužena osoba Rok
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno
su donijeli Odluku o usvajanju izvršenja godišnjeg
programa rada i plana razvoja luka i Financijskog
izvještaja ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga Ravnatelj
za 2018. godinu. Odmah
Nalaže se ravnatelju da izvršenje godišnjeg pro9rama
rada i plana razvoja luka i Financijski izvještaj ZLU
Opatija - Lovran - !v1ošćeničkaDraga za 2018.
godinu dostavi PGZ-u.

Ad 4. Sažetak izlaganja i rasprave
Ravnatelj ŽLU OLMD je obrazložio članovima UV prijedlog I izmjene financijskog plana i
plana rada ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2019. godinu.

Ad 4. Zaključak Zadužena osoba Rok
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno
su izglasali I izmjenu financijskog plana i plana rada
ŽLU Opatija - Lovran - Mošćenička Draga za 2019.
godinu. Nalaže se r~vnatelju da I izmjenu financijskog Ravnatelj Odmah
plana i plana rada ZLU Opatija - Lovran -
Mošćenička Draga za 2019. Dosievl Ministarstvu
mora, prometa i infrastrukture i PGZ-u.
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Ad 5. Sažetak izlaganja i rasRrave
Ravnatelj ŽLU OLMD obrazložio je članovima UV prijedlog Odluke o pokretanju
pripremnih radnji u postupku davanja koncesije za usluge organiziranja i naplate
parkiranja na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja
Lovran. Obzirom na proceduru koncesioniranja koju je potrebno provesti, a koja dodatno
iziskuje duži_ vremenski period do realizacije, UV ipak nije prihvatilo prijedlog Općine
Lovran da ZLU OLMD privremeno po istom principu kao u luci Opatija preuzme
organizaciju i naplatu parkiranja na dijelu lučkog područja luke Lovran iz razloga što za
realizaciju organizacije i naplate parkiranja nema dovoljno djelatnika, a niti nije isplativo
posebno zaposliti dodatnog djelatnika za nadzor parkiranja za samo 13 parkirnih mjesta.

Ad 5. Zaključak Zadužena osoba Rok
Nakon rasprave članovi Upravnog vijeća jednoglasno
su donijeli Odluku o pokretanju postupka za davanje
koncesije za usluge organiziranja i naplate parkiranja Odmah
na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni Ravnatelj
promet županijskog značaja Lovran.

Ad 6. Sažetak izlaganja I rasprava
Ravnatelj je prisutne članove UV obavijestio o pristiglom zahtjevu Jedriličarskog kluba
Opatija za dvokratnim plaćanjem stalnog dijela koncesije po Ugovoru o koncesiji na
način da ubuduće obveza plaćanja prvog fiksnog dijela koncesijske naknade bude do
01.07. tekuće godine, a drugog dijela do 01.11. tekuće godine.
Nakon rasprave djelomično je prihvaćen zahtjev Jedriličarskog kluba Opatija na način
da ubuduće obveza plaćanja prvog fiksnog dijela koncesijske naknade bude do 31.03.
tekuće godine, a drugog dijela do 30.06. tekuće godine.

Ad 6. Zaključak Zadužena osoba Rok
Nakon rasprave djelomično je prihvaćen zahtjev
Jedriličarskog kluba Opatija na način da ubuduće
obveza plaćanja prvog fiksnog dijela koncesijske Odmah
naknade bude do 31.03. tekuće godine, a drugog Ravnatelj
dijela do 30.06. tekuće godine.

Ad 7. Sažetak izlaganja I rasprava
Pod točkom razno ravnatelj je informirao prisutne članove UV o pripremi i detaljnoj
analizi usklađivanja osnovice i koeficijenata za izračun osobnih dohodaka djelatnika, a
posebno lučkog i pomoćnih _lučkih redara u cilju izjednačavanja visina vrijednosti sa
ostalim lučkim upravama PGZ.

Ad 7. Zaključak Zadužena osoba Rok
Clenovi UV su informaciju primili na znanje.
Prisutni članovi Upravnog vijeća su zadužili ravnatelja
da napravi detaljnu analizu, te usporedi visinu i Odmah
vrijednosti raspona osnovice i koeficijenata s ostalim Ravnatelj
lučkim upravama PGŽ.
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Zapisnik odobrio:
Ime i prezime

Zapisnik 
sastavio: 

Alessandra Selak
Ime irezime 

Marin Starčić mag .oec
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