OBRAZAC IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
IZVJEŠĆE O
JAVNOŠĆU

PROVEDENOM

SAVJETOVANJU

SA

ZAINTERESIRANOM

Naziv akta za koji je Izmjena ranije objavljenog Programa državne potpore za
provedeno savjetovanje sa usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za
zainteresiranom javnošću
obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog
prijevoza za razdoblje od 6 godina (očekivano 01.06.2022.31.05.2028.) na državnoj brzobrodskoj liniji 9141 PULA –
(UNIJE – SUSAK) – MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SILBA) –
ZADAR I OBRATNO,
dostupnog na poveznici
https://agencija-zolpp.hr/wpcontent/uploads/2021/12/SAVJETOVANJE-SAZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU-LINIJA-9141.pdf, koji
je izmijenjen i dopunjujen kako slijedi:
- PDV kao stavka nije bio planiran, te slijedom navedenog,
potrebno je u dijelu dokumenta u poglavlju 7. SREDSTVA, u
tablici Planirana naknada za obavljanje javne usluge,
planirati i iznos od 112.922,95 kn PDV-a godišnje uz
Godišnju naknada za obavljanje javne usluge u iznosu
9.130.682 kn.
PDV će se obračunavati na razliku između pune i povlaštene
cijene prodane putne karte
- U poglavlju 15. u dijelu Minimalni tehničko – operativni
uvjeti ugovora o obavljanju javnog prijevoza na državnoj
brzobrodskoj liniji 9141 PULA – (UNIJE – SUSAK) –
MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SILBA) – ZADAR I
OBRATNO, potrebno je dosadašnji Primjer plovidbenog
reda te Udaljenosti i maksimalno vrijeme putovanja po
relacijama zamijeniti iz razloga korekcije trajanja putovanja
sukladno traženoj brzini broda od 25 čvorova.
Ostali dio dokumenta koji se odnosi na davatelja potpore,
pravnu osnovu, cilj dodjele, ovlaštenje, parametri za kontrolu
i reviziju naknade i mjere za izbjegavanje i povrat moguće
prekomjerne naknade, odabir brodara i kumulaciju državne
potpore ostaju kako je isto navedeno.
Stvaratelj
dokumenta,
tijelo
koje
provodi Agencija za obalni linijski pomorski promet
savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom
Svrha dokumenta
javnošću o izmijenjenom Programu državne potpore za
usluge od općeg gospodarskog interesa u obliku naknade za
obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog
prijevoza za razdoblje od 6 godina (očekivano 01.06.2022.31.05.2028.) na državnoj brzobrodskoj liniji 9141 PULA –
(UNIJE – SUSAK) – MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SILBA) –
ZADAR I OBRATNO
7. veljače 2022. godine
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predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu
nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
na drugi odgovarajući
način?

-

Za izradu nacrta nije bila osnovana stručna radna skupina
niti su u postupak izrade bili uključeni predstavnici
zainteresirane javnosti.
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i
te
https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
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Ako jest, kada je nacrt Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo
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Split, 15. veljače 2022. godine
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Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove

