HGK - ŽK
Oznaka: 14-OB-100

Stranica: 1 od 2

Zapisnik sa 2. sjednice Povjerenstva za usklađivanje voznih redova pri
HGK – Županijskoj komori Otočac

Datum:
Mjesto:
Trajanje:
Nazočni:

07. ožujka 2018.
Otočac, velika dvorana ŽK - Otočac
od 10,00 do 10,40 sati
Milan Kranjčević, predsjednik Povjerenstva,
Ratko Smolčić, član Povjerenstva,
Zrinka Mraović, član Povjerenstva,
Tomislava Fajdetić, tajnik Povjerenstva.

Opravdani izostanak:

-

Predsjednik Povjerenstva konstatira da na sjednici su prisutni svi članovi Povjerenstva,
te predlaže
Dnevni red:
1.
2.
3.

Zahtjev za izmjenu voznih redova Autotrans d.o.o. Cres;
Prigovor Prijevozničkog obrta Josip Knežević;
Razno.

Predloženi Dnevni red jednoglasno usvojen.
Ad. 1.

Zahtjev za izmjenu voznih redova Autotrans d.o.o. Cres;

Obrazloženje: Predsjednik Povjerenstva iznosi da je zaprimljen Zahtjev za izmjenu
dva vozna reda za županijske linije Autotrans d.o.o. Cres.
Rasprava:

Povjerenstvo konstatira da je prijevoznik priložio uz zahtjev uplatu od
200,00 kn za izmjenu voznih redova.
1. Autotrans d.o.o. Cres
Vrsta linije – stalna
Otočac - Gospić
06:10 – 15:10
Napomena:

Autotrans Lika d.d. Otočac
APP d.d. Požega
vozni red – izmijenjeni

Izmijenjeni vozni red ne ulazi u zaštitna vremena na postojećim
linijama – UIP
2. Autotrans d.o.o. Cres
Vrsta linije – stalna
Otočac - Gospić
07:00 – 14:10

Autotrans Lika d.d. Otočac
APP d.d. Požega
vozni red – izmijenjeni

HGK - ŽK
Oznaka: 14-OB-100

Stranica: 2 od 2

Napomena: Prometuje za vrijeme trajanja školske nastave
Izmijenjeni vozni red ne ulazi u zaštitna vremena na postojećim
linijama – UIP
Zaključak:

Ad.2.

Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova je jednoglasno odlučilo o
statusu predloženih voznih radova.
Prigovor Prijevozničkog obrta Josip Knežević;

Obrazloženje: Prijevoznički obrt Josip Knežević, Plitvička Jezera dana 19.02.2018.g.
poslao prigovor na Zahtjev za izmjenu voznih redova prijevoznika
Autotrans d.o.o. Cres., ostali prijevoznici linijskog prijevoza Ličkosenjske županije nisu dostavili HGK-ŽK Otočac pisane prigovore na
dostavljene im izmijenjene vozne redove Autotransa d.o.o. Cres.
Rasprava:

Zaključak:

Povjerenstvo je konstatiralo da prijedlozi izmijenjenih voznih redova
nisu zadirali u zaštitna vremena postojećih voznih redova, odnosno
nije bilo prigovora na predložene izmijene voznih redova po toj osnovi.
Temeljem Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza
putnika 114/2015 (članak 7. stavak (8) Povjerenstvo je donijelo odluku
o usklađivanju predloženih izmjena voznih redova.
Temeljem ovog zapisnika Povjerenstvo će izraditi izvješće.
Na izvješće iz članka 5. stavak 8. Pravilnika o dozvolama za
obavljanje linijskog prijevoza putnika 114/2015
prijevoznici mogu uložiti prigovore u roku od deset dana od
dana primitka izvješća.

Ad. 2

Razno

Obrazloženje: Nije bilo rasprave.
KLASA: 340-03/18-02/25
URBROJ: 311-27-08-17-02
Otočac, 07. ožujka 2018.

ZAPISNIK SASTAVILA

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Tomislava Fajdetić, v.r.

Milan Kranjčević, v.r.

