ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj
tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309,
web: www.luckauprava-losinj.hr
IBAN: HR2024020061100108193
M.b. 1465767
OIB: 54547924664

ZAPISNIK SA SJEDNICE
Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj

Sazivač

Ime i prezime
Predsjednik UV ŽLU Mali Lošinj – Loris Rak, dipl.iur.

Naziv sastanka:

07/2018 Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj

1.

Mali Lošinj

Početak:

12.30

06. prosinac 2018.g.

Završetak:

14.00

Mjesto:
Dan i datum:

2.

Prisutni:

3.

Odsutni:

Članovi UV:
1. Loris Rak, predsjednik;
2. Dejan Nekić, član;
3. Elvis Živković, predstavnik koncesionara;
4. Marko Satalić, predstavnik MMPI-a

Branko Domac, član

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA
4.

Dnevni red:

.

1. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave
Mali Lošinj za 2018. godinu
2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
3. a) Prijedlog Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske
lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godinu
b) Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za
2019. godine
4. Odluka o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za
2019. godinu
5. Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019.
godine
6. Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj
za 2019. godine
7. Prijedlog Lučkih tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj
8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora
o nabavi roba, radova i usluga

9. Prijedlog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog
veza u komunalnom dijelu luke Mali Lošinj - bazen Poljana-Runjica
10. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji radi davanja koncesije
za zahtjev za polaganje podmorskog kabela
11. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji radi davanja koncesije
za pružanje usluga lučkih djelatnosti u luci Sv. Martin
12. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji radi davanja koncesije
za pružanje usluga lučkih djelatnosti u luci Jadrišćica
13. Informacija o projektima Županijske luče uprave Mali Lošinj koji su u
tijeku

Verifikacija zapisnika sa 06/2018 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj;
Verificiran je zapisnik sa 06/2018 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj.
ZAKLJUČAK
Zadužena osoba
Verificirani zapisnik proslijediti Upravnom odjelu za
Filip Balija
pomorsko dobro, promet i veze.

Rok
8 dana

Ad 1. Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2018.
godinu
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se
Izmjena
i dopuna
Financijskog plana Županijske lučke
uprave Mali Lošinj za 2018. godinu.
2. Akt iz stavka 1. ovog zaključka objavit
će se na oglasnoj ploči

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2018. godinu
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se II. izmjena i dopuna Plana
nabave Županijske lučke uprave Mali
Lošinj za 2018. godinu.
2. Akt iz stavka 1. ovog zaključka
objavit će se na oglasnoj ploči

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 3. a) Prijedlog Godišnjeg programa rada i plana razvoja luka Županijske lučke uprave Mali
Lošinj za 2019. godinu
b) Prijedlog Financijskog plana Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godine
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je ravnatelj.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK, ELVIS ŽIVKOVIĆ, MARKO SATALIĆ, DEJAN NEKIĆ i FILIP
BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Godišnjeg programa rada
i plana razvoja luka Županijske lučke
uprave Mali Lošinj za 2019. godinu
2. Donosi se Financijski plan
Županijske lučke uprave Mali Lošinj
za 2019. godinu
3. Akti iz točke 1. i 2. dostavit će se na
suglasnost žuna Primorsko-goranske
županija i ministru mora, prometa i
infrastrukture
4. Po pribavljanju suglasnosti Župana,
akti iz točke 1.i 2. objavit će se na
oglasnoj ploči

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 4. Odluka o izvršavanju Financijskog plana Županijske lučke uprave za 2019. godinu
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik Upravnog vijeća.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Odluka o izvršavanju
Financijskog plana Županijske lučke
uprave Mali Lošinj
2. Akt iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 5. Prijedlog Plana nabave Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godine
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Plan nabave Županijske
lučke uprave Mali Lošinj za 2019.
godinu
2. Akt iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči i internetskim
stranicama

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 6. Prijedlog Plana davanja koncesija Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2019. godine
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK, ELVIS ŽIVKOVIĆ i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Plan davanja koncesija
Županijske lučke uprave Mali Lošinj
za 2019. godinu
2. Akt iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči i dostaviti ministarstvu
nadležnom za financije

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 7. Prijedlog Lučkih tarifa Županijske lučke uprave Mali Lošinj
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Nije bilo potrebe za uvodnim obrazloženjem.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK, ELVIS ŽIVKOVIĆ, MARKO SATALIĆ i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donose se Lučke tarife Županijske
lučke uprave Mali Lošinj
2. Akt iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči.

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora o nabavi roba,
radova i usluga
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je ravnatelj.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK i FILIP BALIJA.
Na posebna upit, ravnatelj prezentira pregled i ocjenu ponuda.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se odluka o davanju
suglasnosti ravnatelju za sklapanje
ugovora o nabavi usluga administrativno vođenje projekta
Unije administrativnog vođenja
projekta Unije
2. Donosi se odluka o davanju
suglasnosti ravnatelju za sklapanje
ugovora o nabavi usluge - izrada
izvedbenog projekta Unije
3. Donosi se odluka o davanju
suglasnosti ravnatelju za sklapanje

Zadužena osoba

Filip Balija

Rok

ugovora o nabavi roba – osobnog
automobila
4. Donosi se odluka o davanju
suglasnosti ravnatelju za sklapanje
ugovora o nabavi usluga - izrada
idejnog rješenja za luku Mrtvaška
5. Nalaže se ravnatelju da na idućim
sjednicama u sklopu materijala za
istovrsne točke dnevnog reda kao
materijal priloži zapisnike o pregledu
i ocjeni ponuda

Ad 9. Prijedlog Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stalnog veza u komunalnom
dijelu luke Mali Lošinj - bazen Poljana-Runjica
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je ravnatelj.
U raspravi su sudjelovali: ELVIS ŽIVKOVIĆ i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se tekst Javnog poziva za
odnošenje zahtjeva za dodjelu
stalnog veza u komunalnom dijelu
luke Mali Lošinj – bazen PoljanaRunjica
2. Tekst iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči i drugi prigodan način

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 10. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji radi davanja koncesije za zahtjev za
polaganje podmorskog kabela
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je ravnatelj.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se odluka o pokretanju
pripremnih radnji radi davanja
koncesije za zahtjev za polaganje
podmorskog kabela
2. Donosi se Odluka o pokretanju
pripremnih radnji radi davanja
koncesije za pružanje usluga lučkih
djelatnosti u luci sv. Martin
3. Donosi se Odluka o pokretanju
pripremnih radnji radi davanja
koncesije za pružanje usluga lučkih
djelatnosti u luci Jadrišćica

Zadužena osoba

Rok

Ad 13. Informacija o projektima Županijske luče uprave Mali Lošinj koji su u tijeku
Raspravu po ovoj točki dnevnoga reda otvorio je predsjednik Upravnog vijeća.
Utvrđeno je da su svi članovi Upravnog vijeća primili materijale u pisanom obliku.
Uvodno obrazloženje iznio je ravnatelj.
Luka Unije: Projektom sanacije i produženja lukobrana u luci Unije II. faza, potrebno je postojeći
pristan sanirati i produžiti u obliku slova „T“ dužine 70-ak metara s mogućnošću paralelnog priveza za
dva broda i trajekta, odnosno za mogućnost prihvata većih brodova i trajekata uz omogućavanje
brodskim i brzobrodskim linijama nesmetan privez i boravak u luci, kao i protok putnika u pomorskom
prometu. Sanacijom, stvaraju se preduvjeti za zaštitom dijela akvatorija, te samim time i izgradnju
obale za brodice. Vrijednost investicije iznosi 37.380.923 kuna i rok za završetak radova je predviđen
do kraja 2021. godine. ŽLU Mali Lošinj je pokrenula postupak apliciranja istoimenog projekta pri EU
fondovima. Izrađena je dokumentacija za aplikaciju i studija izvodljivosti, a sve prema Javnom pozivu
kojeg je objavio MMPI te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz
europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Dodijeljena su
sredstva u iznosu od 34.264.499 kn, a dužni smo napomenuti da je visina dodijeljenih sredstava među
najizdašnijim u lučkom sustavu.
Luka Susak: Projekt „Dogradnje pristana i trajektne rampe u luci Susak I. i II. faza“ je završen u
kolovozu 2018.g. Isti pruža mogućnost adekvatnog priveza linijskim brodovima(ro-ro i hsc brodovima),
a i osigurava dovoljan broj mjesta za komunalne vezove. Trenutno se ažurno nastavlja s pripremom
dokumentacije za III. i IV fazu istoimenog projekta. Projektom dogradnje pristana i trajektne rampe u
luci Susak III. i IV. faza produžit će se postojeći tek izgrađeni pristan u III. fazi za 70 metara, a u IV. fazi
za 62 metra koja će i ujedno biti izgrađena kao nepropusna građevina. Navedeno će maritimno
poboljšati stanje u samoj luci i u „bazenu“ novoizgrađene rive koja je izgrađena u I. i II. fazi, a
predstavlja bolji i sigurniji vez za domicilno stanovništvo i nautičare u tranzitu. Isto tako omogućit će se
uvjeti pristajanja 2 veća broda u nacionalnom i/ili međunarodnom prometu na pristan.
Luka Mrvaška: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, u luci Mrtvaška, planira slijedom projektne
dokumentacije koja je u realizaciji, izgraditi obalu, dio pristanišnog gata i parkiralište kako bi se omogućilo
bolju i kvalitetniju vezu s krajnjim jugom Lošinja, te da bude osnovna međužupanijska poveznica (Ličkosenjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska županija). Izgradnjom pristaništa i
operativnog gata omogućit će se pristup većih brodova brodske, brzobrodske linije i međunarodne linije.
Gradnja predmetne građevine obuhvaća: lukobran u dužini od 120 metara,operativni plato,2 trajektne
rampe,gat za privez brodica komunalnog veza.
Projektom dogradnje luke Mrtvaška stvaraju se uvjeti za pomorsko povezivanje otoka Lošinja s otocima
Rab, Pag i Dalmacijom (otocima Silba, Premuda, Olib i gradovima Zadar, Šibenik, Split). Isto tako
rasterećuje se prekapacitirana luka Mali Lošinj. Predviđeno biti će izvršeno u modelu lukobrana s dvije
trajektne rampe za pristajanje linija u nacionalnom i međunarodnom prometu, te operativnim dijelom
pristana.
Luka Rovenska: Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem plana nabave, započet će s projektom
rekonstrukcije i dogradnje kamenog mola(u nastavku operativnog mola) u luci Rovenska, i to, za potrebe
komunalnih vezova i za plovila nautičara u tranzitu. Vrijednost investicije iznosi 4.150.000 kuna bez PDVa, a predviđeni rok završetka je mjesec lipanj 2020. godine. Isto tako, u 2019. godini se planira izrada
studije rasporeda plovila po veličini i idejno rješenje sidrenog sustava. Nakon istih, planira se postavljanje
sidrenog sustava i raspored plovila prema veličini.
Luke nadležnosti ŽLU Mali Lošinj: Županijska lučka uprava Mali Lošinj je pokrenula cijeli niz aktivnosti
u vidu prethodne sanacije lučke infra i supra strukture, te postavljanje sidrenog sustava i opremanje
priveznim napravama u lukama kojima upravlja.Nakon provođenja postupka javnog poziva i bodovanja
sukladno Pravilniku, ponudit će se budućim korisnicima Ugovor o stalnom vezu.
Isto tako, Županijska lučka uprava Mali Lošinj, naglašava i iskazuje potrebu za ulaganjem u luke
županijskog i lokalnog značaja u cilju podizanja kvalitete pružanja lučke usluge, uvođenjem potrebnog
standarda i promicanje razvoja lučkog područja i kapaciteta.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK, DEJAN NEKIĆ, MARKO SATALIĆ, ELVIS ŽIVKOVIĆ i FILIP
BALIJA.

Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK

Zadužena osoba

Rok

Predsjedni
k Upravnog
vijeća

1. Prihvaća se informacija ravnatelja o
projektima Županijske luče uprave
Mali Lošinj koji su u tijeku

Ime i prezime

1. Loris Rak, dipl.iur.

Ime i prezime
Zapisnik vodio:

KLASA:
URBROJ:

Vlastoručni potpis

Gioia Džepina

342-21-01/18-2/82
389/2018-GDŽ

Potpis

