REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za obalni linijski
pomorski promet
Ur. broj: 2310/2022
Split, 13. svibnja 2022. godine
Temeljem članka 110. a u svezi s člankom 54. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN
19/2022) Agencija za obalni linijski pomorski promet, OIB: 27735395987, postupajući po zahtjevu brodara Jadrolinija, OIB:
38453148181, kojeg zastupaju članovi Uprave društva David Sopta, Vjekoslav Dorić i Goran Frković, za odobravanjem jednokratne
izmjene reda plovidbe na državnoj trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno donosi
RJEŠENJE
1. Odobrava se red plovidbe u državnoj trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno (nadalje: liniji) koju održava brodar
Jadrolinija (nadalje: Brodar) na način da se za dan 14. svibnja 2022. godine isti mijenja u odnosu na odobreni i objavljeni red
plovidbe.
2. Sukladno odobrenoj izmjeni iz točke 1. ovog Rješenja, na dan 14. svibnja 2022. godine (subota) trajekt će iz luke Split za luku
Stari Grad isploviti u 21:30 sati (umjesto u 20:30 sati).
3. Ovako izmijenjeni red plovidbe primjenjuje se samo za dan 14. svibnja 2022. godine te se nakon isteka navedenog vremena
nadalje primjenjuje odobreni i objavljeni red plovidbe za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine.
4. Brodar je dužan obavijestiti korisnike svojih usluga o izmjeni reda plovidbe, kao i napraviti potrebne izmjene u CIMIS sustavu.
Obrazloženje
Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija) zaprimila je dana 13. svibnja 2022. godine pod brojem 2309/2022
zahtjev Brodara kojim isti traži od Agencije odobrenje za izmjenu reda plovidbe u liniji, a u cilju udovoljavanja zahtjevu lokalne
samouprave za predmetnom izmjenom, a kako bi se omogućio povratak otočnih stanovnika koji će nazočiti nogometnoj utakmici.
Brodar s Agencijom ima sklopljen Ugovor o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u liniji
(od dana 20. prosinca 2018. godine, ur. broj: 3459/2018).
Sukladno članku 54. stavku 1. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022, nadalje:
Zakon) red plovidbe je akt operatora linije odobren u skladu s odredbama Zakona, koji obvezno sadrži: naziv operatora linije, broj i
vrstu linije, luke pristajanja, obvezno vrijeme polaska i dolaska u luku, razdoblje u kojem se linija održava te datum početka važenja
reda plovidbe. Sukladno članku 54. stavku 2. Zakona, red plovidbe rješenjem odobrava Agencija.
Kako su stručne službe Agencije utvrdile da su ispunjeni svi zakonski uvjeti za odobrenje izmjene reda plovidbe, to je zahtjevu
Brodara udovoljeno te je riješeno kako se navodi u izreci ovog Rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno članku 110. stavku 2. Zakona, protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim
upravnim sudom prema sjedištu Agencije.
Ovlaštena službena osoba
Ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet
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