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Obrazloženje prijedloga zaključka o financiranju 
prijevoza radnika "3. MAJ Brodogradilišta" d.d.

Predsjednik Sindikalnog odbora i Rukovoditelj opremanja broda „3. MAJ 
Brodogradilišta“ d.d. obratili su se Gradu Rijeci zamolbom za financiranjem prijevoza radnika. 

Direktor brodogradilišta sa svojim suradnicima u pregovorima s Vladom Republike 
Hrvatske i naručiteljima ulaže značajne napore kako bi se postigla deblokada računa i stvorili 
preduvjeti za pokretanje proizvodnje i dovršetak započetih novogradnji. Kako bi se pomoglo
radnicima brodogradilišta, ugovorena je zaposlenost cca 25 radnika u brodogradilištu „Viktor 
Lenac“ d.d. na poslovima cjevara i bravara. Međutim, zbog neisplate plaća radnicima, otežan 
je dolazak i odlazak iz „Viktor Lenca“ d.d. kojima „3. MAJ Brodogradilište“ d.d., zbog blokade 
računa, nije u mogućnosti financirati prijevoz. Stoga su se obratili Gradu Rijeci za 
financiranje prijevoza putem KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka po cijeni vožnje od 825,00 kn za 
manji i 1.150,00 kn za veći autobus (bez PDV-a).

U okviru svojih nadležnosti, Grad Rijeka je povlačenjem ovrhe, te financiranjem toplih 
obroka za radnike nastojao pomoći. Stoga se predlaže iz Financijskog plana Odjela gradske 
uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati 50.000,00 kn za prijevoz radnika. 

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. Odobravaju se financijska sredstva u iznosu do 50.000,00 kuna za financiranje 
prijevoza radnika „3. MAJ Brodogradilišta“ d.d. u brodogradilište „Viktor Lenac“ d.d.

2. Financijska sredstva za namjenu iz točke 1. ovoga zaključka osigurana su u 
Proračunu Grada Rijeke za 2019. godinu, Razdjel: Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, aktivnost: Socijalna zaštita obitelji na stavci rashoda 323 rashodi za usluge, 
pozicija PR00432.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za sklapanje 
ugovora između Grada Rijeke i KD „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka kojim će se urediti međusobna
prava i obveze.
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