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:

06/2018 Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj

1.

Mali Lošinj

Početak:

12.00

20. rujan 2018.g.

Završetak:

14.00

Mjesto:
Dan i datum:

2.

Prisutni:

3.

Odsutni:

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

-

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA
4.

Dnevni red:

1. Informacija o financijskom izvještaju neprofitnih organizacija za
razdoblje 1.1.2018. – 30.6.2018. godine
2. Prijedlog Izmjena Lučkih tarifa
3. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za informiranje
4. Informacija o tijeku i statusu projekta izgradnje luke Susak
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta III. i IV. faze „Dogradnja
pristana i trajektne rampe u luci Susak“
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
radova izrade čelično-drvenog podesta s napravama za privez u luci
Susak“
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
roba stupova i rasvjetnih tijela za luku Susak
8. Informacija o provedbi ugovora o koncesiji
9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje i
izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama
10. Razno

Verifikacija zapisnika sa 05/2018 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj;
Verificiran je zapisnik sa 05/2018 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj.
ZAKLJUČAK
Zadužena osoba
Verificirani zapisnik proslijediti Upravnom odjelu za
Filip Balija
pomorsko dobro, promet i veze.

Rok
Sljedeća sjednica
UV

Ad 1. Informacija o financijskom izvještaju neprofitnih organizacija za razdoblje 1.1.2018.30.06.2018
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik UV-a g. Loris Rak sjednica je otvorena s točkom
Informacija o financijskom izvještaju neprofitnih organizacija za razdoblje 1.1.2018.-30.06.2018.
Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija iznosi informacije o manjim prihodima te većim rashodima u
odnosu na prošlu godinu, razlika je neznatna, iznosi činjenice da je razlog povećanja rashoda povećanje
djelatnika u lukama sjevera zbog obima posla (9 luka), godinama nije ulagano u luku Nerezine , Bijar,
Ilovik, Susak, napravljeni su novi sidreni sustavi, cjelokupan podvodni postroj, nabavljene privezne
naprave, te ulaganje u redovno održavanje luka, nivo kvalitete usluge se podigao na novu veću razinu.
Na otoku Susku je ozlijeđen jedini stalni djelatnik, te smo imali trošak jer je djelatnik iz luke Mali Lošinj,
2 puta dnevno, službenim gumenjakom obilazio luku i vršio naplatu.
Ravnatelj ŽLU g. Filip Balija iznosi informacije da je bivši ravnatelj potpisivao ugovore s PGŽ-om - radi
se o nabavi 3 mobilna ureda i 3 autobusne nadstrešnice, a po ugovoru najkasnije do 15.12.2017, je
trebalo javiti nadležnom Upravnomodjelu o stanju nabave i nabavljenog, a on to nije učinio, tako da ŽLU
Mali Lošinj je primorana bila sama snositi troškove preostale nabave nadstrešnica.
Predstavnik MMPI-a kap. Marko Satalić ukazuje na problem e manjih prihoda u 2018 g. zbog povećanja
boravišne pristojbe od 400 %, što je uvelo MINT-a.
Predsjednik UV-a g. Loris Rak iznosi mišljenje da se na slijedećoj sjednici UV-a napravi analiza troškova
po lukama.
ZAKLJUČAK
Na slijedećoj sjednici UV-a g. Loris Rak
zahtijeva analizu prihoda i rashoda po lukama.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju
takav zaključak.

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 2. Prijedlog Izmjena lučkih tarifa
Uvodnu riječ ima Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija, te ukazuje na potrebu izmjene lučkih tarifa:
Snaga električne energije 1 kW = 4 kn.
ŽLU Mali Lošinj je izvršila nabavu novih elektro ormarića za struju i vodu na „smart“ kartice za buduće
korisnike.
Jednoglasno od strane UV-a je prihvaćena izmjena lučkih tarifa.
ZAKLJUČAK
Postupiti sukladno raspravi!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

2018.g.

Ad 3. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za informiranje
Uvodnu riječ ima g. Loris Rak na dnevni red stavljena je točka Prijedlog Odluke o imenovanju osobe za
informiranje, Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj iznosi informacije da je osoba za informiranje do sada bio g.
Gracijano Petrinić, te od sada će biti gđa. Martina Klincov-stručna suradnica financijsko-knjigovodstvenih
i kadrovskih poslova-računovođa.
Članovi Upravnog vijeća jednoglasno bez prigovora prihvaćaju točku dnevnog reda.
ZAKLJUČAK
Postupiti sukladno raspravi!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 4. Informacija o tijeku i statusu projekta izgradnje luke Susak
Na dnevni red stavljena je točka br. 4. Informacija o tijeku i statusu projekta izgradnje luke Susak.
Uvodnu riječ ima ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija te iznosi informacije da je luka Susak gotova s
I. i II. fazom te su dobili privremenu uporabnu dozvolu, ŽLU Mali Lošinj podnio je zahtjev u HEP-u 6.
lipnja 2018. da priključe na mrežu, no odgovor nisu dobili, obećali su da će u roku od 90 dana koliko
traje uporabna dozvola priključiti. U luci Susak su postavljeni bokobrani odnosno odbojnici sa datumom
12.08.2018., pametne klupe koje imaju višenamjensku funkciju, te se očekuje suglasnost od UV-a da
se postave rasvjetna tijela te stupovi za vez. Radovi u luci Susak na unutarnjem dijelu mola su započeti
2016. godine no projekt je rađen puno ranije, predviđen je za nautički i komercijalni dio, problem će
nastati što u komunalnom dijelu mol je previsok, te nema sidrenog sustava. ŽLU Mali Lošinj u
suglasnosti sa UV-om će podstavit sidreni sustav na temelju studije o svom trošku.
Ravnatelj g. Filip Balija iznosi sljedeće informacije da su to sve stvari koje se nisu trebale dogoditi te
otvoreno iznosi da kao i mnoge druge zateknute stvari unutar ŽLU Mali Lošinj, prilikom preuzimanja
dužnosti ravnatelja, jesu bile u neodgovornom i kritičnom stanju, tako i projekt Susak koji je zapušten
od strane bivšeg ravnatelja, kao i mnogo „internih“ dogovora bivšeg ravnatelja g.Petrinića i nadzornog
inženjera g.Zupičića, na štetu ŽLU Mali Lošinj.
Vjećnik g.Branko Domac iznosi informacije o nedavnom događaju na otoku Susku kako nije bila
ugodna atmosfera pogotovo ne ravnatelju Baliji, jer su svi prstom uperili u njega a on nije i ne može
biti odgovoran za prijašnje radnje i interne dogovore bivšeg ravnatelja.
Predsjednik UV-a g.Loris Rak konstatira; da ne može kriviti ravnatelja ŽLU Mali Lošinj g. Filipa Baliju,
jer nije napravio propust e jer je na samom kraju ušao u projekt te da praktički nije imao
primopredaju, u razgovor se uključio vijećnik g. Elvis Živković te iznosi činjenicu da je svjedočio tim
razgovorima isto tako može potvrdit da su bili jako nezgodni razgovori, praktički napadaji na ravnatelja
ŽLU Mali Lošinj g. Filipa Baliju.
G. Živković, također, iznosi da je on kao predsjednik Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja i član UV-a s
gradonačelnicom Anom Kučić jedini stao u obranu ravntelja, te da su bili jako neugodni i nepotrebni
pritisci sa strane pojedinih županijskih dužnosnika za zajedničkim stolom, na samog ravnatelja.
Također, g. Živković, izjavljuje da se pred prisutnim Ministrima i pred Županom, nepotrebno prozivalo
teknovoizabranog ravnatelja, što nije korektno jer je ravnatelj dobro i kvalitetno napravio sve što je u
njegovoj moći bilo da investiciju na Susku privede kraju. Ravnatelj g. Filip Balija, se zahvaljuje g.
Živkoviću i gradonačelnici Kučić na podršci i profesionalnoj potpori.
Predsjednik UV-a g. Loris Rak se nadovezuje na izrečeno, te iznosi kako je upoznat s cijelom
problematikom, te je u razgovoru s Županom g. Zlatkom Komadinom, utvrdio, da ravnatelj ŽLU Mali
Lošinj g. Filip Balija, svoj posao radi predano i korektno, te kako su zadovoljni njegovim radom.
ZAKLJUČAK
Postupiti sukladno raspravi!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi usluga izrade
glavnog i izvedbenog projekta III. i IV. faze „Dogradnja pristana i trajekte rampe u luci
Susak“
Na dnevni red stavljena je točka Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta III. i IV. faze „Dogradnja pristana i trajekte rampe u luci
Susak“. Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija iznosi informacije zašto su 3 točke zasebne jer su propusti
uviđeni, te ŽLU Mali Lošinj mora sanirati, što će nemalo koštati. No neophodno je izvršiti te radove jer
su to predradnje za glavnu radnju te da se omogući lokalnim ljudima, tj. korisnicima zahtjeva za dodjelu
veza.
ZAKLJUČAK

Zadužena osoba

Rok

Postupiti sukladno raspravi!
Napomena:
1. uvesti odluku o odabiru
2. zapisnik o pregledu ocjeni
ponuda

Filip Balija

Odmah

Ad 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi radova izrade
čelično-drvenog podesta s napravama za privez u luci Susak
Na dnevni red stavljena je točka Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
radova izrade čelično-drvenog podesta s napravama za privez u luci Susak. Upravno vijeće donijelo je
jednoglasnu odluku te ju bez rasprave prihvaćaju svi članovi UV-a.
ZAKLJUČAK

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Postupiti sukladno raspravi!

Ad 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi stupova i
rasvjetnih tijela za luku Susak
Na dnevni red stavljena je točka Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi
stupova i rasvjetnih tijela za luku Susak. Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija iznosi informacije da će
inox stupovi od 3 m biti presvučeni u plastiku iste boje kao i ormarići, eko led rasvjetna tijela će biti
postavljena da se vide ali da ne odudaraju, g. Satalić Marko postavlja pitanje kako će biti svijetlost
postavljena te sugerira da ne budu postavljena prema moru da ne zasljepljuje brodove, a na to g. Filip
Balija odgovara da će bit postavljeni duž unutarnje strane rive. Tražene su 3 ponude, najpovoljnija je
bila Marex Elektrostroj iz Zadra te bi ih trebali do 15. studenoga postaviti na predviđena mjesta.
ZAKLJUČAK
Postupiti sukladno raspravi!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 8. Informacija o provedbi ugovora o koncesiji
Uvodnu riječ ima ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g . Filip Balija iznosi informacije o koncesiji u luci Osor g
.Zdenko Perčin „BLUE MARLIN“ ustanovilo se da je dostavio bankarku garanciju 203.500,00 kn , ali
nije dostavio bjanko zadužnice. Nakon odluke UV-a, koncesionar će poduzeti mjere tj. ponovno ih
napraviti ili u međuvremenu naći bjanko zadužnice, s vrlo kratkim rokom.
ZAKLJUČAK
Prihvaćeno na znanje!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje i izvršavanje odluka
i ugovora o koncesijama

Na dnevni red stavljena je točka Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstva za
praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama. Upravno vijeće donijelo je jednoglasnu
odluku te ju bez rasprave prihvaćaju svi članovi UV-a.
ZAKLJUČAK
Postupiti sukladno raspravi!

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

Odmah

Ad 10. Razno
Na dnevni red stavljena je točka Razno.
Uvodnu riječ ima g. Loris Rak iznosi informacije da se na Županijskoj skupštini donijela točka Razmatranju
prava prvokupa m/b Kovren, koji je smješten u luci Mali Lošinj, na operativnoj obali.
Vijećnik g.Živković, postavlja pitanje ravnatelju ŽLU Mali Lošinj g. Filipa Baliju o stanju eko spremnika za
otpad, što je bilo kao predmetna točka Upravnog vijeća u ožujku; ravnatelj g. Filip Balija iznosi
informaciju da se predmet iste je moguća nabava plutajućeg pontona, polu-podzemnih spremnika koji
bi bili u svrhu otpremanja otpada za korisnike luke, smatra da je to hvalevrijedno, te još treba razraditi
način i model postavljanja. Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija iznosi informacije da je u kontaktu s
vlasnikom Norveške kompanije Mosser Yachts, a tema razgovora je model/modul pružanja usluga
korištenja toaleta/tuševa, te je projektirano i dato idejno rješenje, a predviđena lokacija bi bila na
unutarnjoj strani valobrana te bi zauzimalo do 2 veza, a napajanje bi se vršilo kroz krovište koje bi bilo
u funkciji solarnih ćelija.
Vijećnik g. Nekić daje prijedlog o nabavi plutajućeg modula kao pilot-projekta koja im a funkciju
sabiranja otpada iz mora (SEABIN).
Vijećnik g. Domac iznosi mišljenje o tradicijskoj regati kao hvalevrijednom projektu koji se treba podržat
te daje prijedlog da se brodice vrate u četvero-vez na mikro-lokaciju kao prošle godine,
Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija obavještava da je pokrenuta izmjena službene web stranice koja
će biti na 6 stranih jezika.
Ravnatelj ŽLU Mali Lošinj g. Filip Balija iznosi informacije da se u „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za
dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“, u članku 4. napravi izmjena
te umjesto „vlasnici broda, odnosno brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinica lokalne
samouprave na otoku Malom Lošinju za brodove, odnosno brodice upisane u upisnik brodova, odnosno
evidencije brodica (očevidnik) lučke kapetanije, odnosno njene ispostave...“, izmijeni, u „vlasnici broda,
odnosno brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području grada Malog Lošinja za brodove, odnosno
brodice upisane u upisnik brodova, odnosno evidencije brodica (očevidnik) lučke kapetanije, odnosno
njene ispostave .“
ZAKLJUČAK

Zadužena osoba

Predsjedn
ik
Upravnog
vijeća

Postupiti sukladno raspravi!

Odmah

Filip Balija

Ime i prezime

Vlastoručni potpis

1. Loris Rak, dipl.iur.

Zapisnik vodio:

KLASA:
URBROJ:

Rok

Ime i prezime
Gioia Džepina

342-21-01/18-2/51
248/2018-GDŽ

Potpis

