
 
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka 
SKUPŠTINA  
 
 
 
 
 
     ZAPISNIK 
 
 
sa 14. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o. Rijeka održane 14. ožujka 2016. 
godine s početkom u 12 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.  
 
Prisutni članovi Skupštine: 
 

1. Vojko Obersnel, predsjednik Skupštine 
2. Egon Dujmić, predstavnik Općine Kostrena po punomoći 
3. Denis Mladenić, predstavnik Općine Viškovo po punomoći 
4. Tomislav Klarić, gradonačelnik Grada Bakra  
5. Nataša Žagar Franović, predstavnica Općine Jelenje po punomoći 
6. Matija Laginja, načelnik Općine Klana 
7. Dean Jurčić, predstavnik Grada Kastva po punomoći 
8. Željko Lambaša, načelnik Općine Čavle 

 
 
 
Ostali prisutni: 
Željko Smojver, direktor KD Autotrolej d.o.o Rijeka, Irena Miličević, pročelnica Odjela 
gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, Marica Dragičević, rukovoditeljica 
Službe financija Poslovni sustavi d.o.o. Rijeka,  Marin Rajčić, prokurist KD Autotrolej 
d.o.o. Rijeka, Ivo Simper, predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, 
te Tomislav Brguljan, odvjetnik iz Odvjetničkog ureda Vukić i dr. iz Rijeke 
 
Zapisničar: Kristina Prijić, Specijalist za odnose s javnošću KD Autotrolej d.o.o. 
Rijeka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sjednicu otvara predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel, konstatira da postoji 
kvorum za punovažno odlučivanje te predlaže dnevni red.  
 
 
S obzirom da nije bilo primjedbi jednoglasno je usvojen sljedeći:  
 

 
 
Dnevni red 
 

 
1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. 
prosinca 2015. godine 

 
2. Prijedlog otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa 
nabavljenih u 2015. godini 

  /Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/  
 
 3. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje 
 sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, 
 GmbH Stuttgart, Njemačka posl.br. P-2063/11 
  /Izvjestitelj: mr.sc. Željko Smojver, direktor/  
 
 4. Razno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 
2015. godine  
 
  
Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeću 
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Verificira se zapisnik sa 13. sjednice Skupštine Društva održane 28. 
prosinca  2015. godine. 
 
 
 
 
Ad. 2. Prijedlog otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa nabavljenih u 
2015. godini 
 
  
 Direktor KD Autotrolej d.o.o. Rijeka mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je 
riječ o vozilima koja su nabavljena prethodne godine, te kako je Grad Rijeka uputio 
Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zamolbu za sufinanciranje 
nabavke autobusa norme Euro 6 pogonjenih na stlačeni prirodni plin sukladno 
programu sufinanciranja energetske učinkovitosti u gradskom prometu. Fond je 
odobrio sredstva u visini od 40% opravdanih troškova, odnosno maksimalno 
8.530.000,00 kuna, dok je za preostalih 15.470.000,00 kuna proveden postupak 
javnog natječaja. Otplata kredita počinje 31.03.2017. godine, a u 2016. godini obveza 
je plaćanje kamate u počeku. 
 
 
 Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel otvara raspravu. 
 
 Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel komentira kako će se kreditna 
sredstva podmirivati iz sredstava koja su sastavni dio cijene karte, odnosno kako 
neće biti dodatnih opterećenja za jedinice lokalne samouprave.  
 
 Predstavnik Grada Kastva po punomoći Dejan Jurčić, pita po kojem se ključu 
izračunavaju sredstva koja podmiruju JLS. 
 
 Odgovara Marica Dragičević rukovoditeljica Službe financija Poslovni sustavi 
d.o.o., koja tumači kako vlasnici plaćaju sukladno udjelu u vlasništvu KD Autotrolej 
d.o.o. Rijeka, a nevlasnici sukladno udjelima u kilometrima na kojima se obavlja 
prijevoz. Podsjetila je kako je ovakav način raspodjele troškova definiran 2013. 
godine.  
 
 
 



 Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, 
Skupština Društva uz jedan suzdržan glas predstavnice Općine Jelenje po punomoći,   
donosi sljedeću 
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 Prihvaća se Plan otplate kredita za nabavku 2 dizel i 9 SPP autobusa 
nabavljenih u 2015. godini.  
 
 
 
Ad. 3. Donošenje odluke kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje sudske 
nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, GmbH Stuttgart, 
Njemačka posl.br. P-2063/11 
 
 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver pojasnio je kako je u tijeku parnica pred 
Trgovačkim sudom u Rijeci po tužbi KD Autotrolej d.o.o. Rijeka kojom se zahtijeva od 
EvoBus GmbH otklanjanje materijalnih nedostataka po garanciji na 10 autobusa 
marke Mercedes Citaro koji su kupljeni u 2008. godini. Riječ je o vozilima vrijednim 
24.570.000,00 kuna koji su trebali znatno poboljšati uslugu javnog gradskog 
prijevoza, no na navedenim vozilima su se ubrzo nakon isporuke pojavili tehnički 
nedostaci i to na autobusu kao cjelini, a za koja se nisu uspjela naći tehnička 
rješenja. Produženi su jamstveni rokovi koji su regulirani Aneksom Ugovora, no kako 
rješenja za kvarove nije bilo, pokrenut je sudski spor 16.03.2011. godine. Od strane 
proizvođača ponuđena je nagodba kojom se ostvaruje financijska naknada ali i 
popusti za nova vozila, te benefit u vidu preuzimanja rabljenih autobusa od 
proizvođača po cijenama koje su financijski pogodne za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. 
Ovakvom sudskom nagodbom ostvaruje se rješenje spora u odnosu na vozila koja su 
imala znatne nedostatke, kao i obeštećenje, te po povoljnim uvjetima nabava novih 
vozila sa Euro VI motorima.  
 
 Odvjetnik Tomislav Brguljan pojasnio je kako je riječ o dobroj ponudi i nagodbi, 
te dodao kako je u cijeloj priči znatno odmogla činjenica kako je isporučitelj vozila, 
tvrtka Euroline u međuvremenu otišla u stečaj, te kako je predana tužba i protiv njih.  
 
 Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel komentirao je kako je ovo 
izrazito duga priča, te kako je ova nagodba izuzetno povoljna jer uključuje nove 
autobuse puno bolje kvalitete, te u konačnici i okončanje spora po izrazito povoljnim 
uvjetima za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka.  
 
 Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel otvara raspravu. 
 
 
 
 



 Predstavnik Općine Viškovo po punomoći Denis Mladenić, pita da li je KD 
Autotrolej d.o.o. Rijeka u ovom slučaju bio obveznik javne nabave, obzirom se kupuju 
nova vozila. 
 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako je po tom pitanju kontaktirano 
resorno ministarstvo, te kako je dobiven odgovor obzirom je riječ o sudskoj nagodbi 
KD Autotrolej d.o.o. Rijeka nije obveznik provođenja postupka javne nabave.  
 
 Gradonačelnik Grada Bakra Tomislav Klarić pita koliko je bila cijena vozila 
kada su ista nabavljena, te znači li da nagodbom Rijeka plus d.o.o. Rijeka postaje 
ovlašteni serviser novih vozila. 
 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako su stara vozila stajala 24,5 
milijuna kuna, te kako nagodba uključuje i uspostavu internog servisa u Rijeka plus 
d.o.o. Rijeka. 
 
 Predstavnica Općine Jelenje po punomoći Nataša Žagar Franović, pita da li se 
uspostava servisa odnosi samo na period jamstvenog roka. 
 
 Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako će Rijeka plus d.o.o. Rijeka biti 
ovlašteni servis i nakon jamstvenog roka, ali ne za vanjske korisnike.  
 
 Pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke Irena 
Miličević, pita koliko bi trajao sudski proces da se ne ide u nagodbu. 
 
 Odvjetnik Tomislav Brguljan odgovara kako bi proces bio gotov u roku od 
godinu dana, no kako bi onda uslijedile žalbe, a što bi prolongiralo cijeli proces za 
dvije do tri godine.  
 
 Predsjednik Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka Ivo Simper, 
naglasio je kako je Nadzorni odbor detaljno analizirao Nagodbu, te istu prihvatio kao 
najpovoljnije rješenje za KD Autotrolej d.o.o. Rijeka. 
 
  
 
 Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, 
Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeću 
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Donosi se Odluka kojom se ovlašćuje Uprava Društva na zaključenje 
sudske nagodbe u predmetu KD Autotrolej d.o.o. Rijeka c/a EvoBus, GmbH 
Stuttgart, Njemačka, posl.br. P-2063/11 
 
 
 
 



Ad. 4. Razno 
 
 

Pod točkom Razno, predstavnica Općine Jelenje po punomoći Nataša Žagar 
Franović pita u kojoj je fazi izrada prijedlog novog tarifnog sustava. 
 
 

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako je sastanak s Općinom Jelenje 
odrađen, kao i sa ostalim JLS, te kako je sada u tijeku izrada financijske analize. 
 

Predstavnik Grada Kastva po punomoći Dejan Jurčić pita kada će se 
mjesečna prava moći kupiti putem Interneta. 
 

Direktor mr.sc. Željko Smojver odgovara kako je bilo velikih problema u vezi 
gradske kartice, kao što je bilo preneseno i putem medija, no kako se nada da je 
sada situacija znatno bolja, te je naglasio kako očekuje da će kupovina putem weba 
profunkcionirati 21. ožujka 2016. godine.  
 
Predsjednik Skupštine mr.sc. Vojko Obersnel pojasnio je kako će novi poslovni 
model omogućiti da imamo direktan kontakt sa dobavljačem, te kako je sada kupljen i 
softwer, te će biti moguća izrada samo kartica za javni gradski prijevoz.  
 
Sjednica je završena u 13 sati 
 
       
         

  PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
   

     mr. sc. Vojko Obersnel  
 
                                                             
  ZAPISNIČAR SKUPŠTINE 
 
        Kristina Prijić, prof.  


