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

            GRAD RIJEKA
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KLASA: 023-01/21-04/36-76
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Gradonačelnik je 18. ožujka 2021. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju prethodne 
suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza 
putnika, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog Izmjena Općih uvjeta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno članku 30. Zakona o 
komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20).

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav,
n/r Irene Miličević i Maje Malnar
3. KD Autotrolej d.o.o., n/r direktora
4. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 18. 3. 2021.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18, 11/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) podnosim Gradskom vijeću 

Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Odluku o davanju prethodne suglasnosti 

na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog 

prijevoza putnika.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19-pročišćeni tekst, 2/20  i 

3/21) za izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. 

Vojko Obersnel, Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav 

te Alberto Kontuš, direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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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 komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA: 363-02/21-04/16
URBROJ: 2170/01-02-10-21-1

Rijeka, 18. ožujka 2021. godine

MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA
za donošenje

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta 
isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 

Izradili:
Maja Malnar, Grad Rijeka
Nikša Marušić, KD Autotrolej d.o.o.
Dijana Trošelj, KD Autotrolej d.o.o.
Marin Rajčić, KD Autotrolej d.o.o.
Aleksandra Stjepanović, TD Poslovni sustavi d.o.o.

DIREKTOR:
Alberto Kontuš

                                          Pročelnik:

                                                                                                Irena Miličević

#potpis#



OBRAZLOŽENJE

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) - u daljnjem 
tekstu: Zakon, uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih 
djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i 
komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga važna pitanja za komunalno 
gospodarstvo.

Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim 
korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne 
samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među kojima je i usluga 
komunalnog linijskog prijevoza putnika.

Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službene novine Grada Rijeke“ broj 
14/18 i 4/19) - u daljnjem tekstu: Odluka, u članku 2. utvrđeno je da je u smislu Odluke uslužna 
komunalna djelatnost usluga komunalnog linijskog prijevoza putnika.
Člankom 3. Odluke utvrđeno je da u smislu Odluke uslužna komunalna djelatnost komunalnog 
linijskog prijevoza putnika podrazumijeva javni cestovni prijevoz putnika na linijama unutar zona 
koje utvrđuje Grad. 

Odredbom članka 7. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge 
komunalnog linijskog prijevoza putnika povjerava komunalnom društvu AUTOTROLEJ d.o.o., 
Rijeka, Školjić 15, OIB: 19081493664 (u daljnjem tekstu: KD Autotrolej d.o.o.), na neodređeno 
vrijeme, bez naknade, počevši od dana stupanja na snagu navedene Odluke.

Odredbom članka 30. Zakona utvrđeno je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu 
komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim 
na temelju Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne 
usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela 
jedinice lokalne samouprave.

Općim uvjetima utvrđuju se:
1. Uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge,
2. Međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge i
3. Način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene komunalne usluge.

Opći uvjeti objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim 
stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.



Na temelju odluke kojom je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 30. rujna 2019. godine dalo 
prethodnu suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza 
putnika, doneseni su Opći uvjeti isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza 
putnika („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/20) - u daljnjem tekstu: Opći uvjeti.

Ovim materijalom predlažu se Izmjene Općih uvjeta prema prikazu koji se daje u nastavku teksta.

I. IZMJENE OPĆIH UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE KOMUNALNOG 
LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA 

Člankom 1. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se stavak 1. članka 10. Općih uvjeta na 
način da se utvrđuje da kupnjom papirnate putne karte, kupnjom prava za upis na beskontaktnu 
personaliziranu karticu i kupnjom digitalne putne karte, sklapa se ugovor o isporuci prijevoza s KD 
Autotrolej d.o.o. 
Navedeno se predlaže iz razloga što je postojećim stavkom 1. članka 10. Općih uvjeta bilo 
navedeno da kupnjom papirnate putne karte, kupnjom prava za upis na beskontaktnu 
personaliziranu karticu i kupnjom digitalne putne karte od strane fizičke osobe te kupnjom prava za 
upis na beskontaktnu personaliziranu karticu za radnika od strane poslodavca, sklapa se ugovor o 
isporuci prijevoza s KD Autotrolej d.o.o. što pojašnjava da korisnik kupnjom karte po bilo kojoj 
osnovi sklapa ugovor o isporuci prijevoza s prijevoznikom te nije potrebno posebno navoditi o kojoj 
se kategoriji putnika radi (radnička).

Člankom 2. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se podstavak 3. stavka 1. članka 18. Općih 
uvjeta na način da se za prijevoz koristi beskontaktna personalizirana kartica koja se prodaje na 
prodajnim mjestima KD Autotrolej d.o.o. Radi se o RCC Torpedo kartici na koju može biti upisano 
mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza.
Predloženom izmjenom briše se DC RCC prepaid kartica na koju može biti upisano mjesečno, 
višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza i/ili uplaćena novčana vrijednost 
(elektronički novčanik) i DC RCC kreditna kartica / DC RCC companion kartica na koju može biti 
upisano mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo za korištenje prijevoza, iz razloga povlačenja 
Erste Card Cluba iz projekta Gradske kartice čime su prestale važiti Diners Club Rijeka City card 
kartice (DCRCC). Korisnicima su DCRCC kartice u međuvremenu  zamijenjene s Torpedo RCC 
karticama na kojima mogu imati upisanu pokaznu kartu.

Člankom 3. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se stavak 3. članka 19. Općih uvjeta na 
način da se utvrđuje da elektronički sustav naplate razumijeva kupnju i preuzimanje beskontaktne 
kartice na koju se može upisati pretplatničko pravo ili se njome može izvršiti plaćanje usluge na 
odgovarajućem uređaju u vozilu (u daljnjem tekstu: validator) te kupnju digitalne putne karte koja 
se aktivira na validatoru.
Predloženom izmjenom briše se odredba da se kupnjom i preuzimanjem beskontaktne
personalizirane kartice može izvršiti i plaćanje usluge kupnje pojedinačne karte na odgovarajućem 
uređaju u vozilu (u daljnjem tekstu: validator) iz razloga jer je prestalo važenje DC RCC kartica s 
platnom funkcionalnošću od kada je Erste Card Club izašao iz projekta Gradske kartice.

Člankom 4. predloženih Izmjena Općih uvjeta, mijenja se stavak 5. članka 23. Općih uvjeta na 
način da se utvrđuje da u slučaju da je poslodavac za svog radnika kupio godišnje pravo za 
korištenje prijevoza upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. Općih uvjeta, a ukoliko 
je tijekom trajanja upisanog prava došlo do nastupa objektivnih okolnosti kod radnika uslijed kojih 
se pravo za korištenje prijevoza prestalo koristiti, u odnosu na mogućnost povrata sredstava za 
preostalo neiskorišteno razdoblje primjenjuju se odredbe ugovora sklopljenog između KD 
Autotrolej d.o.o. i poslodavca.

Navedeno se predlaže iz razloga što je dosadašnjim stavkom 5. članka 23. bilo utvrđeno da je u 
slučaju da je poslodavac za svog radnika kupio godišnje pravo za korištenje prijevoza upisano na 
kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, a tijekom trajanja upisanog prava 
došlo je do nastupa objektivnih okolnosti kod radnika uslijed kojih se pravo za korištenje prijevoza 
prestalo koristiti, KD Autotrolej d.o.o., na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva poslodavca, 
mogao je odobriti povrat uplaćenog iznosa koji se odnosi na razdoblje od dana podnošenja 



zahtjeva do dana isteka važenja prava za korištenje prijevoza. Ako je zahtjev za povrat uplaćenog 
iznosa bio podnesen najkasnije do petog dana u tekućem mjesecu, povrat se je mogao izvršiti i za 
taj mjesec. Predloženom izmjenom mijenja se stavak 5. članka 23. Općih uvjeta iz razloga što se 
pojedinosti ugovornog odnosa definiraju na više načina na relaciji KD Autotrolej d.o.o. s različitim 
poslodavcima, pa isto više nije potrebno urediti Općim uvjetima.

Člankom 5. predloženih Izmjena Općih uvjeta utvrđuje se da će se Izmjene Općih uvjeta objaviti u 
službenim glasilima i na mrežnim stranicama jedinica lokalne samouprave te na oglasnoj ploči i na 
mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr.

Člankom 6. predloženih Izmjena Općih uvjeta utvrđuje se da Izmjene Općih uvjeta stupaju na 
snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

II. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE OPĆIH 
UVJETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA 
PUTNIKA 

Člankom 1. navedene Odluke predlaže se utvrditi da se daje prethodna suglasnost KD Autotrolej 
d.o.o. na predložene Izmjene Općih uvjeta koje je utvrdila Uprava KD Autotrolej d.o.o. dana 17. 
ožujka 2021. godine.

Člankom 2. navedene Odluke predlaže se odrediti da navedena Odluka stupa na snagu danom 
njezina donošenja, a da će se ista objaviti u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Sukladno svemu naprijed navedenom, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese 
slijedeći

                                                       z a k lj u č a k

1. Predlaže se Gradskom vijeću Grada Rijeke da donese Odluku o davanju 
prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog 
linijskog prijevoza putnika, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog Izmjena Općih uvjeta iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se
Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i davanje prethodne suglasnosti sukladno
članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 
32/20).



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18 i 32/20) direktor KD Autotrolej d.o.o., uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća 
Grada Rijeke, dana __________ godine, donio je

IZMJENE 
Općih uvjeta isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika

Članak 1.

U Općim uvjetima isporuke komunalne usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/20) - u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, u članku 10. stavak 1. 
mijenja se i glasi: 

„Kupnjom papirnate putne karte, kupnjom prava za upis na beskontaktnu personaliziranu 
karticu i kupnjom digitalne putne karte, sklapa se ugovor o isporuci prijevoza s KD Autotrolej 
d.o.o.“.

Članak 2.
U članku 18. stavku 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:
„- RCC Torpedo beskontaktna personalizirana kartica koja se prodaje na prodajnim 

mjestima KD Autotrolej d.o.o., na koju može biti upisano mjesečno, višemjesečno ili godišnje pravo 
za korištenje prijevoza,“.

Članak 3.

U članku 19. stavak 3. mijenja se i glasi:
„Elektronički sustav naplate razumijeva kupnju i preuzimanje beskontaktne personalizirane

kartice na koju se može upisati pretplatničko pravo koje se očitava na validatoru prilikom ulaska u 
vozilo, te kupnju digitalne putne karte koja se aktivira na validatoru.“

Članak 4.

U članku 23. stavak 5. mijenja se i glasi:
„U slučaju da je poslodavac za svog radnika kupio godišnje pravo za korištenje prijevoza 

upisano na kartici iz članka 18. stavka 1. podstavka 3. ovih Općih uvjeta, a tijekom trajanja 
upisanog prava došlo je do nastupa objektivnih okolnosti kod radnika uslijed kojih se pravo za 
korištenje prijevoza prestalo koristiti, mogućnost povrata sredstava za preostalo neiskorišteno 
razdoblje uredit će se ugovorom sklopljenim između KD Autotrolej d.o.o. i poslodavca.“

Članak 5.

Ove Izmjene Općih objavit će se u službenim glasilima i na mrežnim stranicama jedinica 
lokalne samouprave te na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., 
www.autotrolej.hr.

                                                       Članak 6.
          Ove Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim 
novinama Grada Rijeke“.

Direktor 

      Alberto Kontuš



Na ove Izmjene Općih uvjeta ishođene su sljedeće suglasnosti predstavničkih tijela jedinica 
lokalne samouprave: Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke 
KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka Gradskog vijeća 
Grada Opatije KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka 
Gradskog vijeća Grada Bakra KLASA:_________,URBROJ:______________od 
dana________godine, Odluka Gradskog vijeća Grada Kastva 
KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka Gradskog vijeća 
Grada Kraljevice KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka 
Općinskog vijeća Općine Čavle KLASA:_________,URBROJ:______________od 
dana________godine, Odluka Općinskog vijeća Općine Jelenje 
KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka Općinskog vijeća 
Općine Klana KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka 
Općinskog vijeća Općine Viškovo KLASA:_________,URBROJ:______________ od 
dana________godine, Odluka Općinskog vijeća Općine Kostrena 
KLASA:_________,URBROJ:______________od dana________godine, Odluka Općinskog vijeća 
Općine Matulji KLASA:_________, URBROJ:______________od dana________godine, Odluka 
Općinskog vijeća Općine Lovran KLASA:_________,URBROJ:______________ od 
dana________godine i Odluka Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga 
KLASA:_________,URBROJ:______________ od dana________godine.

Utvrđuje se da su ove Izmjene Općih uvjeta objavljene u „Službenim novinama Grada
Rijeke“ dana________, na mrežnim stranicama Grada, www.rijeka.hr dana_________, u 
„Službenim novinama Primorsko - goranske županije“ dana______, na mrežnim stranicama Grada 
Opatije, www.opatija.hr dana________, u „Službenim novinama Grada Bakra“ dana________na 
mrežnim stranicama Grada Bakra, www.bakar.hr dana________, u „Službenim novinama Grada 
Kastva“ dana_______, na mrežnim stranicama Grada Kastva, www.kastav.hr dana________, u 
„Službenim novinama Grada Kraljevice“ dana________, na mrežnim stranicama Grada Kraljevice, 
www.kraljevica.hr dana________, u „Službenim novinama Općine Čavle“ dana________, na 
mrežnim stranicama Općine Čavle, www.cavle.hr dana________, u „Službenim novinama Općine 
Jelenje dana________, na mrežnim stranicama Općine Jelenje, www.jelenje.hr dana________, u 
„Službenim novinama Općine Klana“ dana_______, na mrežnim stranicama Općine Klana, 
www.klana.hr dana________, u „Službenim novinama Općine Viškovo“ dana________, na 
mrežnim stranicama Općine Viškovo, www.viskovo.hr dana________, u „Službenim novinama 
Općine Kostrena“ dana______, na mrežnim stranicama Općine Kostrena, www.kostrena.hr
dana________, u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“ dana______, na mrežnim 
stranicama Općine Matulji, www.matulji.hr dana________, u „Službenim novinama Općine Lovran“ 
dana_______, na mrežnim stranicama Općine Lovran, www.lovran.hr dana________, u 
„Službenim novinama Općine Mošćenička Draga“ dana________, na mrežnim stranicama Općine 
Mošćenička draga, www.moscenicka-draga.hr dana________, na oglasnoj ploči KD Autotrolej 
d.o.o. dana________ te na mrežnim stranicama KD Autotrolej d.o.o., www.autotrolej.hr
dana____________ te stupaju na snagu dana____________



Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 
broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 46. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko -
goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 
9/18, 11/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 75. stavka 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada 
Rijeke („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/09, 14/13 i 22/13 - ispr. i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko 
vijeće Grada Rijeke, na sjednici ___________2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 
komunalnog linijskog prijevoza putnika

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene Općih uvjeta isporuke komunalne usluge 
komunalnog linijskog prijevoza putnika, koje je utvrdila Uprava KD Autotrolej dana            17.
ožujka 2021. godine. 

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Grada Rijeke“.
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