
   Na temelju članka 18. Statuta općine Dubrava («Glasnik Zagrebačke županije» broj: 

20/09, 06/10, 9/13 i 4/18), i članka 63. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dubrava,  

(«Glasnik Zagrebačke županije» broj: 20/09, 9/13 i 9/14),  Općinsko vijeće Općine Dubrava na 10. 

sjednici održanoj 11. rujna 2018. godine, donijelo je  

 

   O D L U K U 

o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola, s područja Općine Dubrava u školskoj 

 godini 2018/2019. 

  

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola s 

prebivalištem na području Općine Dubrava u školskoj godini 2018/2019.   

  

Članak 2. 

Prijevozom učenika srednjih škola u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski 

prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika u autobusnom i željezničkom prometu. 

        

         Članak 3. 

Pravo na sufinanciranje troškova učeničkog prijevoza ostvaruju učenici – polaznici  

srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Dubrava, koji su upisani kao redovni 

polaznici srednje škole, i sredstva javnog linijskog prijevoza koriste svakodnevno za putovanje u 

školu. 

Svaki učenik dužan je dostaviti Općini Dubrava dokaz da je upisan kao redovni polaznik 

srednje škole, i predočiti dokaz o prijavljenom prebivalištu na području Općine Dubrava.   

Prava iz stavka 1. ovog članka ne ostvaruju učenici koji pravo na subvenciju troškova 

prijevoza u cijelosti koriste iz drugih izvora (Zakon o socijalnoj skrbi i sl).  

 

                Članak 4. 

Općina Dubrava sufinancira dio troškova prijevoza u visini od 100,00 kuna po učeniku 

mjesečno.  
              Članak 5. 

 

Između prijevoznika i Općine Dubrava zaključiti će se ugovor o subvencioniranju troškova 

prijevoza. Ugovor će u ime Općine Dubrava zaključiti Općinski načelnik.  

 

          Članak 6. 

  Općina Dubrava izdaje učenicima potvrde o sufinanciranju, koje se prilažu prilikom 

kupnje mjesečnih prijevoznih karata. 

  Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj 

Odluci, Jedinstveni upravni odjel izrađuje se za svaki mjesec, i uspoređuje sa računom i popisom 

kupljenih karata koji dostvalja prijevoznik zajedno s računom.   



Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, prebivalište i relaciju na 

kojoj se koristi prevoznička karta. 

       Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se sufinanciranje troškova 

prijevoza od mjeseca rujna, i objaviti će se  u „Glasniku Zagrebačke županije“.  

 

Klasa: 402-07/18-01/6 

Urbroj: 238/05-01-18-1 

Dubrava, 11. rujna 2018.   

            REPUBLIKA HRVATSKA 

               ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

                     OPĆINA DUBRAVA 

                         Općinsko vijeće  

 

         PREDSJEDNICA: 

         Kristina Gazec, v.r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


