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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
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Rijeka, 2. 3. 2020.

Gradonačelnik je 2. ožujka 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Grad Rijeka u 2020. 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 
610.000,00 kuna.

2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovoga zaključka besplatan, a obavljat će se prilagođenim 
kombi vozilom u organizaciji KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika.  

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će poziciju 418 
(aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

4. Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede obavljanja i financiranja prijevoza 
iz točke 1. ovoga zaključka. 

5. K.D. "Autotrolej" d.o.o. pružat će po potrebi usluge prijevoza iz točke 1. ovoga zaključka 
osobama s invaliditetom koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke već na području 
susjednih općina i gradova, koje će uslugu prijevoza plaćati izravno "Autotroleju" po cijeni od 2,00 
kune (ukupno s PDV-om) za 1 km vožnje.

6. Grad Rijeka u 2020. godini financirat će usluge servisnog održavanja i popravka 
motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

7. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 6. ovoga zaključka teretit će poziciju 419 i 1852 
(aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

8. Grad Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede usluga servisnog održavanja i 
popravka motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom iz točke 6. ovoga zaključka. 

9. Za provedbu ovoga 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 Jadrana Mandekića
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
na razmatranje i usvajanje

PREDMET: Prijedlog zaključka o financiranju prijevoza
osoba s invaliditetom u 2020. godini

Pripremio:
Jadran Mandekić

PROČELNICA
Karla Mušković



Obrazloženje prijedloga zaključka o financiranju
prijevoza osoba s invaliditetom u 2020. godini

Grad Rijeka u suradnji s KD Autotrolej d.o.o. (u daljnjem tekstu: Autotrolej) 
kontinuirano od 2000. godine organizira prijevoz osoba s invaliditetom. 

Korisnici prijevoza su osobe s prebivalištem na području grada Rijeke koje se kreću 
pomoću invalidskih kolica i teško pokretne osobe. Prijevoz se odvija na području grada 
Rijeke uz mogućnost prijevoza do slijedećih zdravstvenih ustanova izvan grada: 
Thalassotherapia Opatija, Thalassotherapia Crikvenica, Klinika za ortopediju Lovran i 
Psihijatrijska bolnica Lopača. Pravila o korištenju kombi vozila regulirana su Naputkom o 
prijevozu invalidnih osoba. Prijevoz nije namijenjen korisnicima koji imaju svakodnevnu 
potrebu za prijevozom npr. na posao, do škole. 

Na Listi korisnika prijevoza trenutno se nalazi 518 osoba, od toga je najveći broj 
osoba članova udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom, a 30 – tak njih nisu članovi niti 
jedne udruge. Dvadesetak osoba koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke (već u 
riječkoj okolici), također koristi ovaj način prijevoza.

Grad Rijeka je do sada sklapao ugovor o prijevozu osoba s invaliditetom s KD 
Autotrolej d.o.o. i njemu podmirivao sve troškove nastale korištenjem kombi vozila, i to fiksne 
i varijabilne troškove, troškove cestarine, osiguranja (obveznog i kasko), obveznog tehničkog 
pregleda prilikom registracije vozila i sl.

Dana 18. veljače 2020. godine, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 
zaprimio je od Autotroleja prijedlog cijena prijevoza kombijem za osobe s invaliditetom za 
2020. godinu.

S obzirom na gore navedeno, Grad će sklopiti Ugovor o prijevozu osoba s 
invaliditetom s Komunalnim društvom Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka i Ugovor o 
poslovnoj suradnji za pružanje usluga servisnog održavanja i popravka motornih vozila za 
prijevoz osoba s invaliditetom, s tvrtkom Rijeka plus d.o.o. Rijeka.

Grad će Autotroleju plaćati sljedeće troškove: cestarinu; obvezno osiguranje; trošak 
tablica, knjižice vozila, prometne dozvole; obvezni tehnički pregled prilikom registriranja 
vozila; plaće dva vozača i referenta za informiranje javnosti; odore i radnu odjeću dva 
vozača; kontrolu i održavanje vozila (dnevni preventivni tehnički pregledi, periodični tehnički 
pregledi, podmazivanja, pranje i čišćenje vozila); pogonski materijal (gorivo, mazivo) i 
troškove telefona. Troškove Grad snosi prema stvarnom iznosu. Produženi prijevoz petkom i 
subotom od 20,00 do 23,00 sati zaračunavat će se po cijeni od 63,60 kuna na sat + PDV, a 
prijevoz nedjeljom i blagdanom po cijeni od 837,55 kuna + PDV na dan (računajući dan od 
7,00 do 23,00 sati).

Grad će tvrtki Rijeka plus d.o.o. Rijeka plaćati usluge servisnog održavanja i 
popravaka dva specijalno prilagođenih kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom.

Ugovorom s Autotrolejom regulirat će se i na dalje mogućnost pružanja usluge 
prijevoza osobama s invaliditetom iz područja tzv. "riječkog prstena" odnosno susjednih 
općina ili gradova, dakle osoba koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke. Dok je 
prijevoz kombi vozilom za građane Rijeke u potpunosti besplatan, osobe koje nemaju 
prebivalište u Rijeci uslugu prijevoza plaćaju "Autotroleju" 2,00 kune po 1 km vožnje. 

Sredstva za prijevoz osoba s invaliditetom u 2020. godini, na razini su onih iz 
prethodnih godina. Za troškove prijevoza osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 
610.000,00 kuna, a za servisno održavanje i popravke dva specijalno prilagođena kombi 
vozila, iznos od 40.000,00 kuna.



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. Grad Rijeka u 2020. 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 610.000,00 kuna.

2. Prijevoz je za osobe iz točke 1. ovoga zaključka besplatan, a obavljat će se 
prilagođenim kombi vozilom u organizaciji KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika.  

3. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 1. ovoga zaključka teretit će poziciju 418 
(aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

4. Grad Rijeka i KD Autotrolej d.o.o. sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede obavljanja i financiranja 
prijevoza iz točke 1. ovoga zaključka. 

5. K.D. "Autotrolej" d.o.o. pružat će po potrebi usluge prijevoza iz točke 1. ovoga 
zaključka osobama s invaliditetom koje nemaju prebivalište na području Grada Rijeke već na 
području susjednih općina i gradova, koje će uslugu prijevoza plaćati izravno "Autotroleju" po 
cijeni od 2,00 kune (ukupno s PDV-om) za 1 km vožnje.  

6. Grad Rijeka u 2020. godini financirat će usluge servisnog održavanja i popravka 
motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna.

7. Sredstva za namjenu utvrđenu u točki 6. ovoga zaključka teretit će poziciju 419 i 
1852 (aktivnost: Prijevoz osoba s invaliditetom) Proračuna Odjela gradske uprave za 
zdravstvo i socijalnu skrb, a isplaćivat će se po nalogu pročelnice Odjela.

8. Grad Rijeka i Rijeka plus d.o.o. Rijeka sklopit će ugovor kojim će se pobliže utvrditi 
međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana glede usluga servisnog 
održavanja i popravka motornih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom iz točke 6. ovoga 
zaključka. 

9. Za provedbu ovoga zaključka zadužuje se Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb.
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