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            Agencija za obalni linijski 
                  pomorski promet 

 
Ur. broj: 2066/2022 
Split, 29. travnja 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 izmjene reda 
plovidbe na državnoj trajektnoj liniji 631 Supetar - Split i obratno donosi 
 

R J E Š E N J E 
 

1. Odobrava se red plovidbe u državnoj trajektnoj liniji 631 Supetar - Split i obratno (nadalje: liniji) koju održava brodar Jadrolinija 
(nadalje: Brodar),  a koji se mijenja u odnosu na odobreni i objavljeni red plovidbe na način da će se red plovidbe za nisku 
sezonu primjenjivati od 2. svibnja 2022. godine, a ne kako je bilo predviđeno od 3. lipnja 2022. godine. Primjenom sezonskog 
reda plovidbe primjenjuje se i sezonska cijena putnih karata.    

2. Ovako izmijenjeni red plovidbe primjenjuje se od dana 2. svibnja 2022. godine.  

3. Brodar je dužan obavijestiti korisnike svojih usluga o izmjeni reda plovidbe, kao i napraviti potrebne izmjene u CIMIS sustavu. 
 

O b r a z l o ž e n j e  
 

Agencija za obalni linijski pomorski promet (nadalje: Agencija) zaprimila je dana 28. travnja 2022. godine pod brojem 2019/2022 
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 red plovidbe prilagodio potrebama korisnika. 
 
Brodar s Agencijom ima sklopljen Ugovor o obavljanju javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu u liniji                                     
(od dana 12. rujna 2017. godine, ur. broj: 2072 –1/17). 
 
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. 
 
U p u t a  o  p r a v n o m  l i j e k u : 
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 

 
 
 

 
                                M.P. 

________________________________________ 
Paula Vidović, dipl.iur. 

U privitku: 
Izmijenjeni red plovidbe za trajektnu liniju 631                          
 

Dostaviti: 
1. Jadrolinija, 2. Lučka kapetanija Split, 3. Lučka uprava Split, 4.Lučka uprava Splitsko-dalmatinske žušpanije, 5. Grad Supetar,                           
6. Općina Milna, 7. Općina Bol, 8. Općina Nerežišća, 9. Općina Postira, 10. Općina Pučišća, 11. Općina Selca, 12. Općina Sutivan,                
13. Nacionalna središnjica za nadzor i upravljanje pomorskim prometom   
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