OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
IZVJEŠĆE O
JAVNOŠĆU

PROVEDENOM

SAVJETOVANJU

SA

ZAINTERESIRANOM

Naziv akta za koji je Prijedlog programa državne potpore za usluge od općeg
provedeno savjetovanje sa gospodarskog interesa u obliku naknade za obavljanje javne
usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za
zainteresiranom javnošću
razdoblje od 2018. do 2020. godine uz mogućnost
produljenja do 2029. godine na državnim linijama:
1. Brodska linija 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele –
Susak)
2. Brodska linija 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj)
3. Brodske linije 405 Rava–(Mala Rava–Veli Iž–Mali Iž)Zadar / 406 Zadar - Sali-Zaglav
4. Brodska linija 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd)
5. Brodska linija 614 Korčula – Orebić
6. Brodska linija 807 Suđurađ – Lopud – Koločep –
Dubrovnik
7. Trajektna linija 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik
(Nadalje: Prijedlog programa za brodske linije i T 831)
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provedenog Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove
savjetovanja
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