OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

IZVJEŠĆE O
JAVNOŠĆU

PROVEDENOM

SAVJETOVANJU

SA

ZAINTERESIRANOM

Naziv akta za koji je provedeno Prijedlog programa državne potpore za usluge od
savjetovanje sa zainteresiranom općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za
obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog
javnošću
pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2023.
godine uz mogućnost produljenja do 2027. godine na
državnim linijama:
1. 401 Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba
– Premuda – (Mali Lošinj) / 433 Zadar/Gaženica –
(Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel –
Ist/Kosirača) / 435 Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj
– (Rava – Mala Rava)
2.
434 Brbinj – Zadar/Gaženica
3.
602 Vis – Split
4.
604 (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split)
5.
606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir
(Seget) – (Split)
6.
633 Ploče – Trpanj
7.
636 Rogač – Split
8.
638 Sumartin – Makarska
9.
832 Sobra – Prapratno
(Nadalje: Prijedlog programa za trajektne linije)
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
Agencija za obalni linijski pomorski promet
provodi savjetovanje
Izvješće
o
provedenom
savjetovanju
sa
Svrha dokumenta
zainteresiranom javnošću o Prijedlogu programa za
trajektne linije
24. svibnja 2017. godine
Datum dokumenta
Prva
Verzija dokumenta
Izvješće
Vrsta dokumenta
Jedinstvena oznaka iz Plana
donošenja zakona, drugih propisa
i
akata
objavljenog
na
internetskim stranicama Vlade
Koji
su
predstavnici Za izradu nacrta nije bila osnovana stručna radna
zainteresirane
javnosti
bili skupina niti su u postupak izrade bili uključeni
uključeni u postupak izrade predstavnici zainteresirane javnosti.
odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na Da
Internetska stranica
internetskim stranicama ili na www.agencija-zolpp.hr
Agencije za obalni
drugi odgovarajući način?
linijski pomorski promet
Ako jest, kada je nacrt objavljen, Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
na kojoj internetskoj stranici i trajalo je u razdoblju od 16. do 21. kolovoza 2017.
koliko je vremena ostavljeno za godine.
savjetovanje? Ako nije, zašto?
Koji
su
predstavnici NEMA
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI
Primjedbe koje su prihvaćene

-

Primjedbe koje nisu prihvaćene i
obrazloženje
razloga
neprihvaćanja
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove
Split, 21. kolovoza 2017. godine
Ur. broj: 1.1. - 38 /17

