ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

Priko 64, 51550 Mali Lošinj
tel. +385 (0)51 232 020, fax. +385 (0)51 520 309,
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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:

8/2018 Sjednica Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj

1.

Mali Lošinj

Početak:

12.30

19. 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. Branko Domac, član

Marko Satalić, predstavnik MMPI-a

TIJEK IZLAGANJA I REZULTATI SASTANKA
4.

Dnevni red:
1. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih
mjesta
2. Prijedlog Pravilnika o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj
3. Prijedlog Plana davanja koncesije za 2019. god.
4. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji za davanje koncesije na
zahtjev za polaganje podmorskog kabela - luka Vele Srakane
5. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji ta davanje koncesije na
zahtjev za snabdijevanje gorivom – luka Mali Lošinj
6. Prijedlog odluke o pokretanju pripremnih radnji za davanje koncesije za
usluge prodaje karata – luka Unije
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti ravnatelju za sklapanje ugovora
o nabavi roba, radova i usluga
8. Informacija Ravnatelja o aktivnostima u 2018. godini

Verifikacija zapisnika sa 07/2018 sjednice UV ŽLU Mali Lošinj;
Verificiran je zapisnik sa 07/2018 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 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
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, BRANKO DOMAC i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
Zadužena osoba
Rok
1. Donosi se Izmjena i dopuna Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta.
2. Akt iz stavka 1. ovog zaključka objavit
će se na oglasnoj ploči

Filip Balija

8 dana

Ad 2. Prijedlog Pravilnika o radu 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.
Uvodno obrazloženje iznio je predsjednik Upravnog vijeća.
Upravno vijeće je bez provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se Pravilnik o radu Županijske
lučke uprave Mali Lošinj
2. Akt iz stavka 1. ovog zaključka
objavit će se na oglasnoj ploči

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 3. Prijedlog plana davanja koncesija za 2019. god.
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, ELVIS ŽIVKOVIĆ, BRANKO DOMAC i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Točke 4., 5. i 6 se objedinjuju.
2. Donosi se plan davanja koncesija za
2019. god,
3. Donosi Odluka o pokretanju
pripremnih radnji za davanje
koncesije na zahtjev za polaganje
podmorskog kabela - luka Vele
Srakane.
4. Donosi se Odluka o pokretanju
pripremnih radnji za davanje
koncesije na zahtjev za
snabdijevanje gorivom - luka Mali
Lošinj
5. Donosi se Odluke o pokretanju
pripremnih radnji za davanje
koncesije usluge prodaje karata luka Unije

Zadužena osoba

Rok

Filip Balija

8 dana

Ad 7. 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, ELVIS ŽIVKOVIĆ, BRANKO DOMAC i FILIP BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK
1. Donosi se odluka o davanju
suglasnosti ravnatelju za sklapanje
ugovora o nabavi roba, radova i
usluga
2. Akt iz točke 1. objavit će se na
oglasnoj ploči.

Zadužena osoba

Filip Balija

Rok

8 dana

Ad 8. 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.
Realiziran projekt „Dogradnja pristana i trajektne rampe na 1. i 2. faza u luci Susak“
Postavljeni sidreni sustavi, naprave za privez i elektro ormari u lukama nadležnosti ŽLU Mali Lošinj –
podignuta kvaliteta i standard.
Pokrenut i prijavljen projekt „Sanacija i dogradnja postojećeg pristana 2. faza luka Unije“ – potpisan
ugovor s MMPI i SAFU – vrijednost investicije 34.280.000,00 kuna.
Pokrenut nastavak projekta “Dogradnja pristana i trajektne rampe 3. i 4. faza u luci Susak“ – prijavljuje
se za dodjelu sredstava MMPI u rujnu 2019. g.
Pokrenut projekt „Dogradnja LOJP Mrtvaška“ – planirana realizacija projektne dokumentacije lipanj
2019. g. i prijavljuje se za dodjelu sredstava u MMPI u rujnu 2019. g.
U postupku nabave službenog plovila i vozila
Tekuće održavanje i podizanje kvalitete lučkog standarda i kvalitetnije pružanje lučkih usluga.
U raspravi su sudjelovali: LORIS RAK, DEJAN NEKIĆ, BRANKO DOMAC, ELVIS ŽIVKOVIĆ i FILIP
BALIJA.
Upravno vijeće je nakon provedene rasprave JEDNOGLASNO donijelo:
ZAKLJUČAK

Zadužena osoba

Rok

Predsjednik
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

342-21-01/18-2/84
394/2018-GDŽ

Potpis

