
 

 

      REPUBLIKA HRVATSKA 
 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za održivi razvoj 
Odsjek za pomorstvo, promet i veze 
Pazin, M.B. Rašana 2/4 
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       ISTARSKA ŽUPAPNIJA  
       ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 
       Predsjednik Ivan Jakov čić 
       putem 
       Stru čne službe za poslove 
       Skupštine i Poglavarstva 
 
Predmet: Prijedlog odluke o raspisivanju 
      javnog natje čaja za davanje 
      koncesije za obavljanje javnog  
      prijevoza u linijskom obalnom 
      pomorskom prometu na županijskoj 
      sezonskoj brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj 
 
 
 U prilogu dopisa dostavljamo predmetni akt s molbom da isti uvrstite na dnevni red 
naredne sjednice Županijskog Poglavarstva. 
 
 Sa štovanjem, 
 
        PROČELNIK 
        Josip Zidarić,dipl.ing.arh.  
 
Privitak 
1. Prijedlog odluke 
2. Obrazloženje 
 
 
    
 
        
        
       
       



 Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom 
obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", br. 33/06), članka 4. Uredbe o uvjetima i 
postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom 
pomorskom prometu ("Narodne novine", br. 132/06 u daljnjem tekstu: Uredba ) i članka 59. 
i 77. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 9/06 - drugi 
pročišćeni tekst i br. 14/06), Poglavarstvo Istarske županije, na sjednici održanoj dana -----
---- 2008. godine donosi 

ODLUKU 
o raspisivanju javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u 

linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj sezonskoj brodskoj liniji 
 Pula-Fažana-Rovinj 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom raspisuje se javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje 
javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na županijskoj sezonskoj 
brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj (dalje u tekstu: brodska linija). 
 

Članak 2. 
 
 Koncesija za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu 
na brodskoj liniji daje se pod sljedećim uvjetima: 
 1. vrsta prijevoza: 
 - klasična brodska linija 
 2. razdoblje obavljanja prijevoza: 
 - sezonsko, od 01. lipnja do 30. rujna 
 3. minimalna u čestalost prijevoza/povratnih putovanja: 
 - 2 povratna putovanja dnevno odnosno 14 tjedno 
 4. vrsta i kapacitet broda: 
 - putnički, 120 putnika 
 5. očekivani broj putnika godišnje: 
 - 10 200 u 2008. godini 
 6. maksimalno vrijeme trajanja plovidbe: 
 - 70 min 
 7. minimalna brzina broda u liniji: 
 - 15 čv 
 8. maksimalna starost broda: 
 - 30 godina 
 9. potpora (minimalni iznos pokri ća troškova koji premašuje o čekivani    
                ostvareni  prihod): 
 - 150.000,oo kn za 2008. godinu 
 10. najviša cijena usluge: 
 - 60,00 kn za relaciju Pula-Rovinj 
 - 50,00 kn za relaciju Fažana-Rovinj 
 - 20,00 kn za relaciju Pula-Fažana 
 11. rok na koji se daje koncesija: 
 - 5 godina 
 12. godišnji iznos naknade za koncesiju: 
 - 10.000,00 kn 



Članak 3. 
 
 Za obavljanje javnog prijevoza na brodskoj liniji brodar mora osigurati zamjenski 
brod istih ili približno sličnih karakteristika u roku ne dužem od 24 sata, od trenutka nastale 
potrebe za zamjenskim brodom. 
 Zamjenski brod mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom i Pravilnikom o 
uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom 
obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", br. 130/06). 
 

Članak 4. 
 
 Pravo podnošenja ponude u postupku natječaja imaju pravne i fizičke osobe 
upisane u sudski odnosno obrtni registar u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti 
pomorskog obalnog prijevoza putnika i robe koje ispunjavaju uvjete iz članka 3. Uredbe. 
 

Članak 5. 
 
 Ponuda za koncesiju treba sadržavati podatke i dokumentaciju iz članka 6., 7. i 8. 
Uredbe. 
 

Članak 6. 
 
 Rok za dostavu ponuda je 8 dana od objave natječaja u "Narodnim novinama". 
 

Članak 7. 
 
 Ponude se dostavljaju na odresu: Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, 
Flanatička 29; 52 100 Pula, u zatvorenoj omotnici s naznakom: "Ponuda za koncesiju za 
brodsku liniju - ne otvarati". 
 Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati. 
 

Članak 8. 
 
 Postupak za provođenje natječaja za davanje koncesije obavlja Stručno 
povjerenstvo koje čine: 
 - pročelnik Upravnog odjela za održivi razvoj 
 - voditelj Odsjeka za pomorstvo, promet i veze u Upravnom odjelu za održivi razvoj 
 - predstavnik Lučke kapetanije kojeg odredi kapetan Lučke kapetanije Pula 
 - predstavnik Hrvatskog registra brodova  
 - predstavnik Županijske gospodarske komore - Pula  
 Nakon provedenog natječaja Stručno povjerenstvo podnosi Poglavarstvu Istarske 
županije - davatelju koncesije obrazloženo mišljenje s prijedlogom najpovoljnije ponude za 
koncesiju. 
 

Članak 9. 
 Sjednica Stručnog povjerenstva na kojoj će se javno otvoriti podnesene ponude 
održat će se sljedećeg radnog dana nakon isteka roka iz članka 6. ove Odluke u 10,00 sati 
u prostorijama Upravnog odjela za održivi razvoj, Flanatička 29/II, Pula. 
 Otvaranju ponuda mogu biti nazočni samo ovlašteni predstavnici ponuditelja. 



 
Članak 10. 

 
 Poglavarstvo Istarske županije - davatelj koncesije će u roku 8 dana od javnog 
otvaranja ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluku o davanju 
koncesije najpovoljnijem ponuditelju. 
 

Članak 11. 
 
 Osoba ovlaštena za davanje informacija vezanih za natječaj je Vladimir Banković, 
voditelj Odsjeka za pomorstvo, promet i veze u Upravnom odjelu za održivi razvoj (tel. 
372-185; 621-411). 
 

Članak 12. 
 
 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Pula, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
 
          Predsjednik 
                    Ivan Jakovčić 
 
 
 
 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

 
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
 Pravni temelj za donošenje Odluke su odredbe članka 27. stavka 2. Zakona o 
prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", br. 
33/06, dalje u tekstu: Zakon) i članka 4. Uredbe o uvjetima i postupku davanja koncesije za 
obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ("Narodne novine", 
br. 132/06, dalje u tekstu: Uredba) kojima je utvrđeno da Odluku o raspisivanju javnog 
natječaja za davanje koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom 
pomorskom prometu donosi tijelo ovlašteno za davanje koncesije odnosno županijsko 
poglavarstvo za županijske linije. 
 
II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVOM ODLUKOM 
 
 Odlukom se raspisuje javni natječaj za davanje koncesije za obavljanje javnog 
prijevoza na županijskoj sezonskoj brodskoj liniji Pula-Fažana-Rovinj. 
 Koncesija se daje prema općim uvjetima koji su izričito utvrđeni člankom 4. Uredbe, 
a javni natječaj mora sadržavati sve elemente propisane odlukom o raspisivanju javnog 
natječaja. 
 Županijska brodska linija Pula-Fažana-Rovinj utvrđena je Planom upravljanja 
pomorskim dobrom u Istarskoj županiji za 2008. godinu kojeg je Županijsko Poglavarstvo 
donijelo na sjednici 04. ožujka 2008. godine, a suglasnost na rečenu brodsku liniju dala je 
Agencija za obalni linijski pomorski promet - Split sukladno odredbama Zakona. 
 Uvjeti za obavljanje brodskog prijevoza (članak 2. točka 1-10) na rečenoj liniji 
predloženi su u pismu namjere potencijalnog koncesionara, s time da je procjena visine 
potpore, kao zakonske obveze, predložena za najnepovoljniju varijantu minimalnog broja 
putnika (20%) u 2008. godini kao početnoj godini uhodavanja linije. 
 Okvirni rok na koji se daje koncesija utvrđen je Zakonom (razdoblje od 3 do 8 
godina za županijske linije), a godišnji iznos naknade za koncesiju utvrđen je Uredbom 
(10.000,00 kn). 
 Postupak za provođenje natječaja za davanje koncesije obavlja Stručno 
povjerenstvo koje određuje županijsko poglavarstvo sukladno odredbi članka 30. Zakona, 
a čine ga 2 predstavnika županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorskog 
prometa, predstavnik lučke kapetanije na čijem se području održava linija, predstavnik 
Hrvatskog registra brodova i predstavnik županijske gospodarske komore. 
 Nakon provedenog natječaja, Stručno povjerenstvo podnosi Županijskom 
Poglavarstvu obrazloženo mišljenje s prijedlogom najpovoljnije ponude za koncesiju. 
 
III.  TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE 
 
 Tekst Prijedloga odluke dostavlja se u privitku. 


