
OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naziv akta za koji je provedeno 

savjetovanje sa zainteresiranom 

javnošću  

Prijedlog Programa državne potpore za usluge od 

općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za 

obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog 

pomorskog prijevoza za razdoblje od 2018. do 2020. 

godine na državnim linijama: 

1. Brodska linija 505  (Vodice – Prvić Šepurine – 

Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik 

2. Trajektna linija 532  Šibenik – (Zlarin – Obonjan – 

Kaprije) – Žirje 

3. Brzobrodska linija 9502  Žirje – Kaprije – Šibenik 

 (Nadalje: Prijedlog programa za linije šibenskog 

okružja) 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 
Agencija za obalni linijski pomorski promet 

Svrha dokumenta Izvješće o provedenom savjetovanju sa 

zainteresiranom javnošću o Prijedlogu programa za 

linije šibenskog okružja 

Datum dokumenta 1. lipnja 2017. godine 

Verzija dokumenta Prva  

Vrsta dokumenta Izvješće  

Jedinstvena oznaka iz Plana 

donošenja zakona, drugih propisa 

i akata objavljenog na 

internetskim stranicama Vlade 

- 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Za izradu nacrta nije bila osnovana stručna radna 

skupina  niti su u postupak izrade bili uključeni 

predstavnici zainteresirane javnosti. 

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

drugi odgovarajući način? 

Da 

www.agencija-zolpp.hr 
Internetska stranica 

Agencije za obalni 

linijski pomorski promet 

Ako jest, kada je nacrt objavljen, 

na kojoj internetskoj stranici i 

koliko je vremena ostavljeno za 

savjetovanje? Ako nije, zašto? 

Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 

trajalo je u razdoblju od 16. do 21. kolovoza 2017. 

godine.  

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

NEMA 

 

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 
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