
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 

3/13-pročišćeni tekst), i mjere 5.2. Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada 

Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16), 

gradonačelnik Grada Koprivnice 28.02.2019. godine donio je  

 

ZAKLJUČAK 

o uvjetima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom 

 

 

I. 

 

Građanima s prebivalištem na području Grada Koprivnice može se odobriti sufinanciranje 

troškova prijevoza prilagođenim vozilom na području Grada Koprivnice radi obavljanja nužnih 

aktivnosti, ukoliko imaju utvrđen status osobe s invaliditetom u visini 80% i više tjelesnog oštećenja 

ili su privremeno otežanog kretanja uslijed narušenog zdravlja, a žive sami ili u zajedničkom 

kućanstvu s osobom koja im nije u mogućnosti osigurati prijevoz. 

Građanima iz stavka I. ove točke, koji se bez pomoći druge osobe ne bi mogli koristiti 

uslugama prijevoza, može se odobriti korištenje usluge pratitelja za koga se također sufinanciraju 

troškovi prijevoza.  

 

II. 

 

Status iz točke I. ovog Zaključka, utvrđuje se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti 

Grada Koprivnice, za što je potrebno priložiti sljedeće dokumente:  

1. Dokaze o prebivalištu, 

2. Dokaze o utvrđenom stupnju tjelesnog oštećenja,  

3. Potvrdu nadležnog liječnika obiteljske medicine o privremeno otežanom kretanju, 

4. Mišljenje nadležnog liječnika obiteljske medicine o potrebi pratitelja, 

5. Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva. 

 

 

III. 

 

Troškovi korištenja usluga iz točke I. ovog Zaključka podmirivat će se mjesečno iz Proračuna 

Grada Koprivnice temeljem ispostavljenog računa pružatelja usluge prijevoza.  

 

IV. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Glasniku Grada Koprivnice“. 
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OBRAZLOŽENJE 

 

Strategijom jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 

2016. do 2020. godine („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16), s ciljem unaprjeđenja preduvjeta 

mobilnosti osoba s invaliditetom, u okviru mjere unaprjeđenja prijevoza za osobe s invaliditetom na 

području Grada Koprivnice, određeno je provođenje aktivnosti povećanja kapaciteta taxi službe za 

prijevoz osoba s invaliditetom i omogućavanja osobama s invaliditetom usluge pratitelja tijekom 

prijevoza. 

Obzirom da vozila javnog prijevoza Grada Koprivnice nisu prilagođen mogućnostima osoba s 

invaliditetom i drugim osobama otežanog kretanja, od 2009. godine prijevoz navedenih osoba 

obavljala je Taxi služba „Sunce“, prilagođenim kombi vozilom s ugrađenom podiznom rampom, 

nabavljenom sredstvima iz Proračuna Grada Koprivnice. Pružatelj usluge prijevoza imao je sklopljen 

ugovor s Udrugom osoba s invaliditetom „Bolje sutra“ grada Koprivnice, a Grad Koprivnica je 

sufinancirao troškove temeljem ugovora sklopljenog s navedenom udrugom. 

Nakon dugogodišnje upotrebe, podizna rampa nije više u funkciji, stoga je Grad Koprivnica 

raspisao javni poziv za pružanje usluge prijevoza osoba s invaliditetom. Grad Koprivnica će 

sufinancirati troškove navedene usluge temeljem ugovora s pružateljem usluga, te je potrebno je 

utvrditi kriterije sufinanciranja. 

Temeljem dosadašnjeg iskustva prijevoza osoba s invaliditetom, ukazala se potreba za 

omogućavanjem pratnje osobama koje nisu u mogućnosti samostalno koristiti usluge prijevoza, stoga 

je potrebno omogućiti i podmirenje troškova pratitelja. 

Slijedom navedenog, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice utvrđivanje uvjeta za 

ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza osoba s invaliditetom, prema kriterijima kao u 

Zaključku.  

 

 

 Nositelj izrade i predlagatelj akta:  

 

 Upravni odjel za društvene djelatnosti  

 Grada Koprivnice  

 

        Ana Mlinarić, dipl.soc.radnica 


