
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/17-04/57-2
URBROJ: 2170/01-15-00-17-66
Rijeka, 11. 7. 2017.

Gradonačelnik je 11. srpnja 2017. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Točka 1. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/17-04/2-88, URBROJ: 
2170/01-15-00-17-3) od 24. siječnja 2017. godine mijenja se i glasi: 

„1. Grad Rijeka u 2017. godini financirat će prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se 
kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada Rijeke, 
kao posebnog oblika skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci, u ukupnom iznosu od 
680.000,00 kuna.“

2. Točka 2. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/10-04/13-20, 
URBROJ: 2170/01-15-00-10-15) od 16. veljače 2010. godine mijenja se i glasi: 

„2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovoga zaključka besplatan, a obavljat će se 
prilagođenim kombi vozilom (a u razdoblju srpanj – rujan s dva kombi vozila) u organizaciji KD 
Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika.“

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s KD „Autotrolej“ 
d.o.o. sklopi dodatak (aneks) ugovora.

4. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu 
skrb.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković i Jasne Kalanj
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača
4. KD "Autotrolej" d.o.o., n/r direktora
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
                  socijalnu skrb
KLASA: 500-02/17-02/41
URBROJ: 2170/01-05-00-17-1
Rijeka, 11.07.2017.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog zaključka o izmjeni zaključka Gradonačelnika
Grada Rijeke KLASA: 023-01/17-04/2-88,
URBROJ: 2170/01-15-00-17-3 od 24.01.2017. godine

Pripremila:
Jasna Kalanj

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga zaključka o izmjeni zaključka Gradonačelnika 
Grada Rijeke KLASA: 023-01/17-04/2-88, URBROJ: 2170/01-15-00-17-3 od 

24.01.2017. godine

Gradonačelnik Grada Rijeke donio je zaključak KLASA: 023-01/17-04/2-88, 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-3 od 24.01.2017. godine kojim se, u organizaciji KD Autotrolej 
d.o.o., provodi prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica 
i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada Rijeke, kao posebnog oblika skrbi 
za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci. Prijevoz je za osobe s prebivalištem na području 
grada Rijeke besplatan, a osigurano je ukupno 530.000,00 kuna.

Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 480 osoba, od toga je najveći broj 
osoba članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, a 30–tak njih nisu članovi niti 
jedne udruge. Ovom je Odjelu pristiglo nekoliko pritužbi osoba s invaliditetom, zbog 
nemogućnosti korištenja istog. Provjerom u KD Autotrolej, utvrđeno je da je, zbog sezone 
kupanja, kombi maksimalno angažiran, te ne može zadovoljiti sve potrebe osoba s 
invaliditetom. S obzirom da KD Autotrolej d.o.o. ima još jedan kombi za prijevoz osoba s 
invaliditetom, predlaže se da se, dok traje sezona kupanja, angažira i drugi kombi. On bi bio 
angažiran do 30.09.2017. godine. Troškovi (fiksni i varijabilni) iznose oko 50.000,00 
mjesečno.

Sukladno gore navedenom, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
predlaže Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći

z a k lj u č a k

1. Točka 1. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/17-04/2-88, 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-3 od 24.01.2017. godine mijenja se i glasi: 
„1. Grad Rijeka u 2017. godini financirat će prijevoz osoba s invaliditetom (osobe koje se 
kreću pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe) s prebivalištem na području Grada 
Rijeke, kao posebnog oblika skrbi za osobe s invaliditetom u gradu Rijeci, u ukupnom iznosu 
od 680.000,00 kuna.“

2. Točka 2. zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke, KLASA: 023-01/10-04/13-20, 
URBROJ: 2170/01-15-00-10-15 od 16.02.2010. godine mijenja se i glasi: 
„2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovoga zaključka besplatan, a obavljat će se prilagođenim 
kombi vozilom (a u razdoblju srpanj – rujan s dva kombi vozila) u organizaciji KD Autotrolej 
d.o.o. za prijevoz putnika.“

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb da s KD „Autotrolej“ 
d.o.o. sklopi dodatak (aneks) ugovora.

4. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.
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