Katalog prava na povlašteni prijevoz osoba i vozila
Temeljem danog tumačenja Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na
linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 1/14) pojedine odredbe koje se odnose na kategorije učenika,
studenata, umirovljenika i osoba starijih od 65 godina, utvrđuju se kako slijedi u tabličnom prikazu.
Naknadnim usuglašavanjem tumačenja odredbe stavka 3. članka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu
ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 1/14), utvrđeno
je kako učenici, umirovljenici, studenti i osobe starije od 65. godina imaju pravo i na besplatni prijevoz i na
prijevoz s popustom.
Nositelj prava

Pravo

Korisnici s prebivalištem na otoku,
uključujući i djecu od 1-12 godina koja Jedno polazno-povratno putovanje dnevno, s popustom
imaju prebivalište na otoku
Dva polazno-povratna putovanja dnevno (ostvaruju pravo na
Učenici s prebivalištem na otoku koji
kumulirani broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na
svakodnevno
putuju
od
mjesta
mjesečnoj razini ovisno o broju dana u mjesecu), besplatno od 01.
prebivališta na otoku do škole
rujna do 30. lipnja
Studenti s prebivalištem na otoku koji
svakodnevno
putuju
od
mjesta
prebivališta na otoku do visokoškolske
ustanove

Dva polazno-povratna putovanja dnevno (ostvaruju pravo na
kumulirani broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na
mjesečnoj razini ovisno o broju dana u mjesecu), besplatno, od
01. rujna do 15. srpnja

Učenici s prebivalištem na otoku koji
Jedno polazno-povratno putovanje tjedno, besplatno, od 01.
zbog školovanja privremeno borave
rujna do 30. lipnja
izvan otoka
Studenti s prebivalištem na otoku koji
Jedno polazno-povratno putovanje tjedno, besplatno, od 01.
zbog studija privremeno borave izvan
rujna do 15. srpnja
otoka
Jedno polazno-povratno putovanje dnevno na trajektnim i
Umirovljenici i osobe starije od 65 godina klasičnim brodskim linijama (ostvaruju pravo na kumulirani broj
s prebivalištem na otoku
dnevnih polazno-povratnih putovanja na mjesečnoj razini ovisno
o broju dana u mjesecu), besplatno
Jedno polazno-povratno putovanje dnevno na trajektnim,
Umirovljenici i osobe starije od 65 godina klasičnim brodskim i brzobrodskim linijama (ostvaruju pravo na
s prebivalištem na otocima prve skupine kumulirani broj dnevnih polazno-povratnih putovanja na
mjesečnoj razini ovisno o broju dana u mjesecu), besplatno

Dijete do 1 godine

Neograničen broj polazno-povratnih putovanja, besplatno. Dijete
sjedi zajedno s roditeljem/pratiteljem na istom sjedećem mjestu
i ne izdaje mu se putna karta, već se na karti roditelja/pratitelja
naznačuje da ta osoba putuje s djetetom

Dijete starosti od 1 do navršenih 12
Neograničen broj polazno-povratnih putovanja, s popustom
godina koje nema prebivalište na otoku
Zdravstveni djelatnici pri obavljanju
redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s
otoka na kopno i obrnuto, kao i djelatnici Neograničen broj polazno-povratnih putovanja, besplatno
drugih javnih službi u slučajevima
izvanrednih događaja na otoku

1

Registrirano vozilo u vlasništvu otočana
Registrirano vozilu u vlasništvu pravnih
osoba/vlasnika obrta sa sjedištem na
otoku
Vozila zdravstvenih ustanova pri
obavljanju redovitih i hitnih prijevoza
bolesnika s otoka na kopno i obrnuto,
kao i vozila drugih javnih službi u
slučajevima izvanrednih događaja na
otoku

Jedno polazno-povratno putovanje dnevno na trajektnim
linijama, s popustom
Neograničen broj polazno-povratnih putovanja dnevno, s
popustom

Neograničen broj polazno-povratnih putovanja dnevno na
trajektnim linijama, besplatno

2

