
           
REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
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KLASA: 602-03/15-01/01 
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Trgovišće, 15. prosinac 2015. 
       

Na temelju članka 21. Statuta Općine Hrašćina (Službeni glasnik Krapinsko – 
zagorske županije broj 18/09) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na svojoj je 16. sjednici 
održanoj 15.12.2015. godine, donijelo je  
 

O D L U K U   
O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA  

SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE HRAŠĆINA  
 

Članak 1 .  
 Ovom Odlukom uređuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza 
redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Hrašćina u školskoj 
godini 2015/2016. 
 

Članak 2.  
 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola s 
prebivalištem na području Općine Hrašćina koji su redovno upisani u srednju školu na 
području Republike Hrvatske i svakodnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta 
školovanja sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus, vlak) 
odnosno, iznimno, drugim oblikom prijevoza, ukoliko nema odgovarajućeg javnog prijevoza.  
 O pravu na sufinanciranje troškova drugih oblika prijevoza učenicima srednjih škola 
odlučuje Općinski načelnik.  
 

Članak 3.  
 Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način :  
a) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza  s određenim iznosima prema određenoj zoni i 
to:  
I. zona do 10,00 km sa 49,50 kn 
II. zona od 10,01 km do 20,00 km sa 75,50 kn 
III. zona od 20,01 do 30,00 km sa 92,00 kn 
IV. zona od 30,01 do 40,00 km sa 114,50 kn 
V. zona od 40,01 km do 50,00 km sa 151,00 kn 
VI. zona od 50,01 km i više sa 157,00 kn 
  
b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne 
učeničke karte.  
 
 
 
 



Članak 4.  
 Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik uz 
predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj godini 2015/2016., potvrde 
prijevoznika o cijeni mjesečne karte s relacijom prijevoza, te brojem tekućeg računa ili žiro – 
računa roditelja ili staratelja.  
 

Članak 5. 
 Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza učenika u školskoj godini 2015/2016. 
Općina Hrašćina isplatit će na tekući račun roditelja ili staratelja , kako slijedi :  
 - za mjesece rujan, listopad, studeni i prosinac do 31.12.2015. godine  
 - za mjesece siječanj, veljača, i ožujak do 31.03.2016. godine  
 - za mjesece travanj, svibanj, lipanj do 30.06.2016. godine. 
 

Članak 6.  
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko–zagorske županije„ a 
stupa na snagu danom objave. 
 
 

   Predsjednica 
Općinskog vijeća 
 Ljubica Mikulčić 

 


