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          REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
                 GRAD KRAPINA
               GRADONAČELNIK

Klasa: 402-01/13-01/003
Urbroj: 2140/01-05-0502-13-2
Krapina, 14.1.2013

Na temelju članka 36. Statuta Grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine br. 04/09.) 
Gradonačelnik Grada Krapine donosi 

O D L U K U
o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Krapine u drugom 

polugodištu školske godine 2012./2013.

Članak. 1.

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje  troškova javnog prijevoza redovitih 
učenika 1. - 4. razreda srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krapine, u drugom  
polugodištu školske godine 2012./2013. za razdoblje  14.01. do 14.06.2013. godine.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju:
-učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Krapine koji su u školskoj godini 
2012./2013. redovno upisani u srednju školu  na području Krapinsko-zagorske županije,  
- učenici koji svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu javnim linijskim  prijevozom 
Hrvatskih željeznica ukoliko udaljenost od mjesta prebivališta učenika do škole iznosi  5 (pet) i više 
km.

Članak 3

Učenici koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke, a koji koriste javni linijski prijevoz Hrvatskih 
željeznica ostvaruju pravo na  sufinanciranje troškova prijevoza u iznosu od 12,5 % cijene mjesečne 
karte za odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge prijevoza.

Članak 4.

Sufinanciranje mjesečne karte vršiti će se putem izabranog prijevoznika, odnosno direktno na 
račun prijevoznika.
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Grad Krapina ugovara financiranje prijevoza učenika na način da prijevoznik na temelju  
Potvrde za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza (ovjerene od strane 
škole, roditelja i prijevoznika) izda učeniku mjesečnu kartu umanjenu za odobreni iznos 
sufinanciranja iz članka 3. ove Odluke.

Na temelju izdanih mjesečnih karti prijevoznik izrađuje račun i dostavlja ga Gradu Krapini 
najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu.

Članak 5.

Prijevoznik je dužan uz račun iz članka 4. stavka 3. ove Odluke dostaviti i popis učenika 
kojima je izdana mjesečna karta.

Popis treba sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime učenika, prebivalište učenika,  naziv 
škole i razred koji polazi, relaciju s brojem kilometara, puni iznos mjesečne karte te iznos subvencije 
koji podmiruje Grad Krapina sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 6.

U mjesecima kada je broj nastavnih dana deset ili manje prijevoznici učenicima izdaju 
polumjesečne karte.

Članak 7.

Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na 
ostvarivanje prava odmah obavijestiti Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Krapine.

Članak 8.

Grad Krapina će, sukladno odredbama ove Odluke, s prijevoznicima sklopiti ugovor o 
sufinanciranju troškova prijevoza.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se obračun, rokovi i način plaćanja iznosa 
sufinanciranja troškova prijevoza učenika.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju troškova 
prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada Krapine u prvom polugodištu školske godine 
2012./2013., KLASA: 402-01/12-01/007, URBROJ:2140/01-01-0104-12-12, od 05.10.2012. godine.

         Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenom glasniku Grada 
Krapine.

         GRADONAČELNIK
                                                       Josip Horvat

DOSTAVITI:
1. Upravni odjel za društvene djelatnosti, ovdje
2. Upravni odjel za financije, proračun, javnu nabavu
    i gospodarstvo, ovdje
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija, ovdje




