HGK - Županijska komora Rijeka
ZAPISNIK SA SASTANKA
Sazivač

Ime i prezime
Zdravko Lisac, predsjednik
Povjerenstva za usklađivanje voznih
redova u cestovnom linijskom prijevozu
putnika na području PGŽ

Potpis

Naziv sastanka: Sjednica Povjerenstva
1.

Mjesto:

HGK-Županijska komora Rijeka

Datum:

19. prosinca 2016.g.

Početak:

10:00

Završetak:

11:00

2.

Prisutni:

Zdravko Lisac, Eugen Gudac,Zoran Orešković, Sara Štrljić

3.

Ostali
prisutni:

/

4.

Odsutni:

/

5 Dnevni
.
red:

IZVJESTITELJ
1. Rješavanje problematike
usklađivanja voznih redova
(redni broj 123 i 124 iz
Knjige voznih redova za
2017. godinu) prijevoznika
„Autotrolej“d.o.o.

Zdravko Lisac

ZADUŽENA
OSOBA
Zdravko Lisac
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Tijek izlaganja i rezultati sastanka
Ad 1. Sažetak izlaganja i rasprave
Gosp. Zdravko Lisac, predsjednik Povjerenstva za usklađivanje voznih redova u
cestovnom linijskom prijevozu putnika na području PGŽ (dalje u tekstu Povjerenstvo),
otvorio je sjednicu te je konstatirao da su osobno nazočna sva tri člana Povjerenstva,
što znači da je uvjet za kvorum zadovoljen, te se sjednica mogla održati.
Potom je g. Lisac najavio Dnevni red. Isti je jednoglasno prihvaćen.
Stručna služba HGK-ŽK Rijeka za usklađivanje voznih redova u županijskom
cestovnom prijevozu putnika, izvijestila je da je prilikom izrade specifikacije pristiglih
voznih redova za Knjigu voznih redova za 2017. godinu uočeno da je prijevoznik
„Autotrolej“d.o.o. prilikom dostavljanja prijedloga novih linija učinio tiskarsku omašku u
nazivima linija za predložene vozne redove pod brojevima 123 i 124 Knjige voznih
redova za 2017. godinu. U priloženim nazivima predmetnih linija navodi se slijedeći
naziv linije: RIJEKA – MATULJI, dok se u priloženoj tabeli polazaka niže u voznim
redovima kao polazište navodi mjesto MARINIĆI sa završnim stajalištem MATULJI. Iz
navedenoga je vidljivo da je prijevoznik omaškom kao mjesto polaska predmetnih
voznih redova upisao RIJEKA. Povjerenstvo je donijelo odluku da će prijevoznik
„Autotrolej“d.o.o, ukoliko predmetni vozni redovi budu usklađeni u postupku
usklađivanja za 2017. godinu- prilikom dostavljanja istih na ovjeru stručnoj službi HGKŽK Rijeka- za iste vozne redove upisati točan naziv linije tj. MARINIĆI – MATULJI.
Zaključak

1.1.

1.2

Zadužena osoba

Primaju se na znanje tiskarske omaške
naziva linija br. 123 i 124 iz Knjige
voznih redova za 2017. godinu
prijevoznika “Autotrolej”d.o.o.

Povjerenstvo donosi odluku da će
prijevoznik „Autotrolej“d.o.o, ukoliko
predmetni vozni redovi budu usklađeni u
postupku usklađivanja za 2017. godinuprilikom dostavljanja istih na ovjeru stručnoj
službi HGK-ŽK Rijeka- za iste vozne redove
upisati točan naziv linije

Zapisnik
sastavio:

Z. Lisac

Z. Lisac

Rok

19.12.2016.

Prilikom
dostave
voznih
redova na
ovjeru
.

Ime i prezime

Potpis

Sara Štrljić

v.r.

Klasa: 340-04/16-02/08
Urbroj: 311-30/09-16-56
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