
KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
NADZORNI ODBOR 
 
 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
s 51. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. sazvane telefonskim 

putem 15. svibnja 2017. godine 
 
 

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora upućen je članovima Nadzornog odbora: 
 

1. Ivo Simper, predsjednik 
2. Hrvoje Karabajić, zamjenik predsjednika 
3. mr.sc. Željko Glavan, član 
4. Slavko Gauš, član 
5. Nino Paškvan, član 

 
 
Sjednica se održala na način da su svi članovi Nadzornog odbora svoju suglasnost 
na predloženi materijal potvrdili telefonskim putem. 
 
Za sjednicu Nadzornog odbora predložen je slijedeći 
 
 
 
D n e v n i   r e d: 
 
 
1. Verifikacija zapisnika s 50. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ   

d.o.o. održane 5. svibnja 2017. godine 
 
2. Davanje suglasnosti na Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u 

javnom prometu s primjenom od 16. svibnja 2017. godine 
      /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/ 
 
3. Informacija o novom Načinu pružanja komunalne usluge  
      /Izvjestitelj: Marin Rajčić, dipl.ing., direktor/ 
 
4. Razno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ad.1. S materijalima za sjednicu dostavljen je zapisnik s 50. sjednice Nadzornog 
odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. održane 5. svibnja 2017. godine.  
 
 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi 
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Verificira se zapisnik s 50. sjednice Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. 
održane 5. svibnja 2016. godine 
 
 
Ad.2. Davanje suglasnosti na Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom 
prometu s primjenom od 16. svibnja 2017. godine 
 
Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi davanja suglasnosti na Cjenik 
komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu s primjenom od 16. svibnja 
2017. godine 

 

Sukladno članku 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu,  isporučitelj komunalne 

usluge dužan je pri svakoj promjeni cijene odnosno tarife svojih usluga pribaviti 

prethodnu suglasnost gradonačelnika i općinskog načelnika jedinice lokalne 

samouprave na području kojih se  isporučuje usluga.  

Slijedom iznesenog, KD Autotrolej d.o.o. zatražilo je prethodnu suglasnost na 

promjenu Cjenika komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu, s 

primjenom od 16. svibnja 2017. godine. Sukladno članku 31 Društvenog ugovora KD 

Autotrolej d.o.o., Nadzorni odbor društva na sjednici održanoj 28. travnja 2017. 

godine dao je prethodnu suglasnost na Cjenik s važenjem od 16. svibnja 2017. 

godine, a jedinicama lokalne samouprave na kojim KD Autotrolej d.o.o. obavlja 

usluge prijevoza, upućen je dana 28. travnja 2017. godine, materijal kojim se traži da  

sukladno čl. 21. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu dostave 

odgovarajuću Odluku.   

Dana 9. svibnja 2017. godine većinski vlasnik KD Autotrolej d.o.o., Grad Rijeka 

dostavio je svoju prethodnu suglasnost, a zaključno do 15. svibnja 2017. godine, 

prijevoznik je zaprimio prethodne suglasnosti Grada Kraljevice, Grada Opatije, 

Grada Kastva, Općine Viškovo, Općine Matulji, Grada Bakra te Općine Kostrena.  

Sukladno iznijetom, izvješćuje se Nadzorni odbor da su ispunjeni svi zakonski 

preduvjeti te da je Uprava društva postupila sukladno Odluci Nadzornog odbora  broj 

217 od 28. travnja 2017. godine, a kojom se Uprava društva zadužila da temeljem 

članka 21 Zakona o komunalnom gospodarstvu uputi prijedlog Cjenika jedinicama 

lokalne samouprave na kojima KD Autotrolej d.o.o. obavlja uslugu prijevoza te da 

nakon dobivene suglasnosti od jedinica lokalne samouprave konačan tekst Cjenika 

dostavi Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. radi dobivanja suglasnosti. 



Sukladno članku 31 Društvenog ugovora (donošenje cijena komunalnih usluga) 

predlaže se Nadzornom odboru KD Autotrolej d.o.o. da donese Odluku, kojom se 

direktoru društva KD Autotrolej d.o.o. odobrava donošenje Cjenika komunalne 

usluge prijevoza putnika u javnom prometu, a koji će se primjenjivati od 16. svibnja 

2017. godine.  

 
 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi  
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Daje se suglasnost na Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu 
koji će se primjenjivati od 16. svibnja 2017. godine. 

 
Cjenik komunalne usluge prijevoza putnika u javnom prometu čini sastavni dio ove 
Odluke. 
 
 
Ad.3. Informacija o novom Načinu pružanja komunalne usluge  
 
Članovi Nadzornog odbora kontaktirani su radi prihvaćanja Informacije o novom 
Načinu pružanja komunalne usluge. 
 
U cilju da se usluga javnog prijevoza učini još dostupnijom i atraktivnijom te da se na 
prijevoznu potražnju odgovori što boljom i kvalitetnijom prijevoznom ponudom kroz 
uvedenu elektronsku naplatu karata, KD Autotrolej d.o.o. je smanjio cijenu 
pojedinačne karte kupljene u vozilu na validatoru za 10% za sve zone.  
 
Nadalje, ukidaju se smjerovi putovanja po zonama za pojedinačne papirnate karte za 
jedno i dva poništavanja te papirnate karte koje vozač izdaje/prodaje iz vozačkog 
računala.  
Vremensko ograničenje putovanja po zonama ostaje nepromijenjeno (za jednu zonu 
60 min, dvije zone 70 min, tri zone 90 min i četiri zone 130 min).  
 
Slijedom navedenog, usklađen je Način pružanja komunalne usluge s primjenom od 
16.05.2017. godine.  
 
Nadzorni odbor jednoglasno donosi  
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Prihvaća se Informacija o novom Načinu pružanja komunalne usluge. 

     
Način pružanja komunalne usluge čini sastavni dio ove Odluke. 
 
 



Ad.4. Razno 
 
 
Pod točkom Razno nije bilo prijedloga.  
 
 
 
                 PREDSJEDNIK NADZORNOG  
                      ODBORA 
 
                        Ivo Simper  
 
 
 
ZAPISNIČAR 
 
Aleksandra Stjepanović 
 
 
 


