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Privitak: 
1. Prijedlog Zaključka, 
2. Obrazloženje, 
3. Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i  
    razvoja luka i Izvješća o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. godinu,  
4. Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac za 2016. god. 
 
 



Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 
10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17) i članka 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i 
morskim lukama ("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), 
župan Istarske županije 15. rujna 2017. godine donosi  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju  

Lučke uprave Rabac za 2016. godinu 
 

 
 
1. Prihvaćaju se Izvješće o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac  

za 2016. godinu 
 
2. Izvještaji iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog. 
 
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
KLASA: 342-01/17-01/23 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 15. rujna 2017. 
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Dostaviti: 
1. Lučka uprava Rabac, Rabac, 
2. Upravni odjel za održivi razvoj IŽ,  
3. Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu IŽ, 
4. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 
I PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE  ZAKLJUČKA 
 Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 65. Statuta Istarske županije 
(„Službene novine Istarske županije“ br. 10/09 i 4/13) kojim je propisano da izvršne 
poslove u županiji obavlja župan i članak 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i 
morskim lukama („Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) 
kojim je propisano da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj 
o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu 
putem nadležnog upravnog tijela županije. 
 
II OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM ZAKLJUČKOM 
 Ovim Zaključkom župan Istarske županije prihvaća Izvješće o radu i Izvješće o 
financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac  za 2016. godinu.  
 
III TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA S OBRAZLOŽENJEM  
 Sukladno članku 76. stavak 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
("Narodne novine", broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) kojim je propisano 
da upravno vijeće županijske lučke uprave odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje 
o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga županu putem nadležnog 
upravnog tijela županije, upravno vijeće Lučke uprave Rabac prihvatilo je na svojoj sjednici 
održanoj 11. svibnja 2017. godine predmetna izvješća za 2016. godinu. 
 Izvještaj o radu Lučke uprave Rabac sadrži slijedeće komponente: 
1. Ocjenu ravnatelja, 
2. Organizacijsku strukturu, 
3. Realizaciju neposrednih zadataka/ocjenu provedenih planiranih aktivnosti, 
4. Realizaciju postavljenih ciljeva  
5. Neplanirane, a realizirane aktivnosti 
6. Ocjenu financijskog poslovanja – po programima i aktivnostima 
7. Zaključak/rezime   
 Financijski izvještaj sadrži realizaciju plana prihoda i rashoda po stavkama. 
 Lučka uprava Rabac upravlja lukama  javnog prometa Rabac, Trget, Sv. Marina, 
Tunarica, Plomin i Brestova. 
 Prošlogodišnje ostvarenje godišnjeg plana rada i razvoja luka na području Lučke 
uprave Rabac, Upravno vijeće ocjenjuje djelomično ostvarenim u okvirima planiranih 
ciljeva, a financijski potpuno. 
        Prikazani prihodi u izvješću u svim lukama ostvareni su u gotovo 100%-tnom 
iznosu. 
        Rashodi, kako iz redovnog poslovanja, tako i plana investicija su također u 
predviđenim okvirima. Negativne tečajne razlike u stavci otplate kredita u CHF i dalje su 
veliki teret u troškovima poslovanja. Izuzetak su troškovi održavanja, gdje je bilo 
izvanrednih troškova zbog šteta na bokobranima u luci Brestova od strane trajekta 
Jadrolinije. Saniranje štete je plaćeno iz redovnog poslovanja, a refundiranje iz osiguranja 
je u tijeku.  
 Naplata potraživanja od «Jadrolinije», koncesionara linije Brestova-Porozina, bila je 
uredna.  
        Većih investicija u infrastrukturu nije bilo već se više pažnje posvetilo tekućem 
održavanju (luka Brestova-nabava i ugradnja novih bokobrana, sanacija asfaltne podloge, 
video nadzor u luci Rabac). 



 Nastavljena je dobra suradnja sa Županijom kao osnivačem, Gradom Labinom i TZ 
Grada Labina koji sufinanciranjem dokazuju zainteresiranost za projekte LU. Od strane 
Ministarstva nisu se dogodili očekivani konkretni pomaci prema realizaciji aplikacije 
projekta izgradnje lukobrana u luci Rabac prema fondovima EU, koji im je dostavljen i 
ocijenjen visokim stupnjem pripremljenosti. U Operativnom programu Konkurentnost i 
kohezija 2014-2020 financiranje izgradnje infrastrukture u lukama koje nisu u funkciji 
povezivanja sa otocima nije predviđeno. Suradnja sa Općinom Kršan može se ocijeniti kao 
dobra i korektna. Sa Općinom Raša dogovaraju se načini suradnje i modeli financiranja za 
projekte koje nudi ova lučka uprava u lukama na njihovom teritoriju (Sv. Marina, Tunarica i 
Trget). Za luku Trget LU Rabac je podržala njihovu inicijativu o načinu izmjene lučkog 
područja. 
 U 2016. godini nije bilo većih investicija ni novih zaduživanja. Poslovna godina je 
završena pozitivno, sa viškom prihoda poslovanja, a u odnosu na lanjsku godinu ukupni 
prihodi su gotovo identični.  
 Posebna pažnja posvetila se sigurnosti putnika u lukama (video nadzor, 
horizontalna signalizacija, novi bokobrani) 
 Temeljem navedenog, predlaže se prihvaćanje Izvješća o radu i Izvješća o 
financijskom poslovanju Lučke uprave Rabac  za 2016. godinu. 
 Tekst Prijedloga Zaključka i predmetna izvješća dostavljena su u privitku.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















 



















 


