
        
   REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA DRAGANIĆ 

      OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA:   602-01/16-01/04 

URBROJ: 2133/08-01-16-2 

Draganić, 14. travnja 2016.g. 

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Odluke o 

kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju 

siječanj- ožujak 2016 („Narodne novine“, broj 140/15 ),  članka 32. Statuta Općine Draganić (“Glasnik 

Karlovačke  županije“, broj 18/13 i 59/13) („Glasnik općine Draganić“ broj 4/15) i Odluke o izvršenju 

Proračuna Općine Draganić za 2016. godinu („Glasnik Karlovačke županije“, broj 44/15) Općinsko vijeće 

Općine Draganić na 22.  redovnoj sjednici održanoj 14. travnja 2016.  godine, donijelo je 

  

 

O D L U K U 

o dodatnom  sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola 

s područja općine Draganić u razdoblju travanj -lipanj 2016. godine 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza  redovitih 

učenika srednjih škola s područja općine Draganić u razdoblju travanj– lipanj 2016. godine, a koji su  

pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ostvarili temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja 

troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju travanj  – lipanj 2016. godine koju 

je donijela Vlade Republike Hrvatske na sjednici održanoj 30. ožujka  2016. godine ( u daljnjem tekstu: 

Odluka Vlade RH). 
Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se prijevoz od mjesta 

prebivališta učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta i to sredstvima redovitog 

putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak). 

Pod međumjesnim javnim prijevozom  iz stavka 1. ovog članka podrazumijeva se prijevoz između 

dva različita mjesta – mjesta prebivališta odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva 

mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave ( općine ili grada) 

 

Članak 2.  

 

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta temeljem Odluke Vlade RH sufinancira troškove 

međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 75% cijene mjesečne karte 

odnosno 75% od ukupnog limita i to na sljedeći način: 

Ukoliko je cijene mjesečne učeničke karte za autobus veća od: 

- 450 kuna za relaciju  manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450,00 kuna 

- 650 kuna za relaciju jednaku ili veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od    

650,00 kuna 

- 800 kuna za relaciju  veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 800,00 kuna 

- 950 kuna za relaciju  veću od 30 km, a manju  ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 950,00 kuna 

- 1.100 kuna za relaciju  veću od 40 km, a manju  ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.100,00 

kuna 

- 1.300 kuna za relaciju  veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300,00 kuna 

 

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od : 

-   karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se sa 75% cijene takve karte, 



-   ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% 

ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu. 

 

  Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka učenici koji su u školskoj godini 2015/2016 upisali i 

redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ostvaruju pravo na financiranje 100% 

cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ukoliko su : 

- članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno 

propisima kojima se uređuje područje socijalne skrbi. 

 

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od : 

-  karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se sa 100% cijene takve karte, 

-  ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 100 

% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu. 

 

 

Članak 3. 

 

Kriteriji za ostvarivanje prava financiranja troškova javnog prijevoza su: 

-  da učenik  u školskoj godini 2015/2016 upisao i redovito pohađa srednju školu na području ima 

prijavljeno prebivalište  na području općine Draganić  i svakodnevno putuje do škole izvan mjesta 

prebivališta, 

-  da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza 

(autobus i vlak) 

-  da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole  

iznosi više od 5 kilometara. 

Pravo financiranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje 

učenik: 

-  koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja, kojemu se 

troškovi prijevoza sufinanciraju iz drugih izvora. 

 

 

Članak 4. 

 

Karlovačka županija temeljem Odluke o sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika 

srednjih škola na  području Karlovačke županije u razdoblju travanj-lipanj 2016. godine.,  KLASA: 010-

01/16-01/04 od  30. ožujka 2016. godine,  sufinancira troškove međumjesnog javnog linijskog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola na području Karlovačke županije koji imaju adresu prebivališta/boravišta 

na području Karlovačke županije  u iznosu od 12,5% od limita utvrđenog Odlukom Vlade RH. 
Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 

Članak 5. 

 

 Općina Draganić sufinancira troškove međumjesnog javnog linijskog prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola sa području Općine Draganić koji imaju adresu prebivališta /boravišta u Općini Draganić, a 

pohađaju školu na području Karlovačke županije  u iznosu 12,5 % od limita utvrđenog Odlukom Vlade 

RH. 

Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 

 

 

Članak 6. 

 

Općina Draganić sufinancirat će razliku između ekonomske cijene  troškova međumjesnog javnog 

linijskog prijevoza prijevoznika i cijene karte utvrđene točkom III. Odluke Vlade RH- limit  za redovite 

učenike srednjih škola sa području Općine Draganić koji imaju adresu prebivališta /boravišta u Općini 

Draganić, a pohađaju školu na području Karlovačke županije. 
Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 



Članak 7. 

 

Općina Draganić  sufinancirat će troškove prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu izvan 

Karlovačke županije u 25% iznosu od limita utvrđenog Odlukom Vlade RH  i  razliku između ekonomske 

cijene  troškova međumjesnog javnog linijskog prijevoza prijevoznika i cijene karte utvrđene točkom III. 

Odluke Vlade RH- limit  za redovite učenike srednjih škola sa području Općine Draganić koji imaju 

adresu prebivališta /boravišta u Općini Draganić, a pohađaju školu izvan područja Karlovačke županije. 
Sufinanciranje troškova prijevoza odnosi se na prijevoz autobusom ili vlakom u skladu s 

kriterijima propisanim Odlukom Vlade RH. 

 

Članak 8. 
 

 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenika ostvaruje se na temelju rješenja Jedinstvenog 

upravnog odjela Općine Draganić 

Redoviti učenici srednjih škola dužni su podnijeti zahtjev za sufinanciranje troškova prijevoza  na 

propisanom obrascu s priloženom odgovarajućom dokumentacijom. 

Zahtjevi iz stavka 2. ove Odluke dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu do 20. u mjesecu 

za idući mjesec. 

 

Članak 9. 

 

Sredstva za izvršenje ove Odluke  Vlade RH osigurana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2016. godinu, na poziciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

Temeljem zahtjeva Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu šport i informiranje 

Karlovačke županije i fakture prijevoznika, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izvršiti će 

mjesečnu doznaku sredstava u Proračun županije, a iz Proračuna županije ista će se doznačiti na račune 

prijevoznika. 

Članak 10. 
 

Sredstva za izvršenje Odluke  Karlovačke županije osigurana su u Proračunu Karlovačke županije 

za 2016. godinu na poziciji Upravnog odjela za prosvjetu, tehničku kulturu, šport i informiranje 

Karlovačke županije, a ista će se doznačiti izravno na račune prijevoznika prema ispostavljenim 

fakturama na temelju zaključenog ugovora. 

 

 

Članak 11. 
 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Draganić za 2016. godinu na 

poziciji R131- sufinanciranje prijevoza srednjoškolaca, a ista će se doznačiti izravno na račune 

prijevoznika prema ispostavljenim fakturama na temelju zaključenog ugovora. 
 

 

Članak 12. 

 

Ova Odluka primjenjuje se na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za 

razdoblje travanj-lipanj  2016. godine, a objavit će se u službenom glasilu Općine Draganić- „Glasniku  

Karlovačke županije“, a stupa na snagu drugi dan od dana objave. 

 

 

 

          Predsjednik 

     Općinskog vijeća 

 

                                Josip Jazvac 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   REPUBLIKA HRVATSKA  

KARLOVAČKA ŽUPANIJA 

    OPĆINA DRAGANIĆ 

  OPĆINSKI NAČELNIK 

 

KLASA:    602-01/16-01/01 

URBROJ:  2133/08-02-16-1 

Draganić,   14. 04. 2016.g. 

 

 

                    Jedinstveni upravni odjel 

                Općine Draganić 

      Za predsjednika Općinskog vijeća 

- o v d j e – 

 

 

PREDMET: Prijedlog  Odluke o dodatnom sufinanciranju troškova javnog prijevoza učenika srednjih 

škola  s područja Općine Draganić 
                      

 

Na temelju članka 45. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“, 

broj  48/13) u privitku Vam dostavljamo prijedlog Odluke naveden u predmetu radi donošenja iste na 

sjednici Općinskog vijeća. 

 

PRAVNI TEMELJ:  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07.,125/08., 36/09. i 150/11, 144/12 ,19/13 i 137/15) te 

Odluke Vlade RH („Narodne novine,“ broj 28/16) 
 

NOSITELJ IZRADE: Jedinstveni upravni odjel Općine Draganić 
 

PREDLAGATELJ:  Načelnik općine 
 

DONOSITELJ: Općinsko vijeće 
 

IZVJESTITELJ: Dražena Lesić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić 
 

 

 

 S poštovanjem, 
 

 

         PROČELNICA 

              Dražena Lesić, dipl. iur. 
 

DOSTAVITI: 

1. Načelnik  mr. Stjepan Bencetić, dr.vet.med. 
 

 

 

 

 

 


