
 

                      
        REPUBLIKA HRVATSKA 
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
      OPĆINA MARIJA BISTRICA 
 
KLASA: 602-01/16-01/1 
URBROJ: 2113/02-01-15-2 
Marija Bistrica, 01. rujna 2016. godine 

  
Na temelju odredbe članka 46. Statuta Općine Marija Bistrica (Službeni glasnik Općine 

Marija Bistrica 1/13), u skladu s Odlukom Krapinsko-zagorske županije, KLASA:602-03/16-
01/63, URBROJ:2140/01-02-16-2, od 01. rujna 2016. godine, načelnik Općine Marija Bistrica 
donosi 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola i  redovitih studenata 

s područja Općine Marija Bistrica u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. 
 
 
I. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola i redovitih studenata s prebivalištem na području Općine Marija Bistrica u 
školskoj/akademskoj godini 2016/2017. 
 
      Članak 2. 
Prijevozom učenika i studenata, u smislu ove Odluke,  smatra se putnički javni linijski prijevoz i 
prijevoz na odobrenim javnim linijama prijevoznika u autobusnom i željezničkom prometu, 
odnosno, iznimno drugi oblik prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog 
prijevoza i koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu: 
prijevoz učenika i studenata). 
 
 
II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
 

Članak 3. 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola i studenti koji 
ispunjavaju sljedeće uvjete:   

- da imaju prebivalište na području Općine Marija Bistrica 
- da su redovno upisani u srednju školu odnosno fakultet na području Republike Hrvatske 
- da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara 
- da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu 

odnosno fakultet, sredstvima redovitog putničkog javno linijskog prijevoza 
(autobus/vlak), odnosno, iznimno, drugim oblikom prijevoza, na područjima gdje nema 
odgovarajućeg javnog prijevoza. 

 



 

 
III. SUFINANCIRANJE 
 

Članak 4. 
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način: 

A) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza – s određenim iznosom prema određenoj 
zoni (I. zona do 10,00 km, subvencija iznosi 63 kuna, II. zona od 10,01 do 20,00 km, 
subvencija iznosi 87 kuna, III. zona od 20,01 do 30,00 km, subvencija iznosi 108 
kuna, IV. zona  od 30,01 do 40,00  km, subvencija iznosi 123 kuna, V. zona od 40,01 
do 50,00 km, subvencija iznosi 144 kuna, VI. zona od 50,01 km i više, subvencija 
iznosi 168 kuna) 

B) kod željezničkog prijevoza –po jedinstvenoj željezničkoj tarifi u visini od 12,5% 
cijene mjesečne učeničke karte 

C) kod drugog oblika prijevoza (koji nije obuhvaćen Odlukom o kriterijima i načinu 
financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju 
rujan – prosinac 2016 (NN 76/16)  - stalnim mjesečnim iznosom za vrijeme 
pohađanja nastave i/ili stručne prakse, u odnosu na udaljenos na kojoj se taj oblik 
prijevoza odvija i to : I zona: 5-10 kilometara, subvencija je 300 kn; II zona: 10,01 – 
20 kilometara, subvencija je  400 kn; III zona: 20,1 i više kilometara, subvencija je 
500 kn.   
 

Članak 5. 
Učenici kojima je mjesto prebivališta od mjesta pohađanja škole udaljeno više od 5 kilometara 
(sukladno daljinaru HAK-a), a isti nemaju mogućnost koristiti javni linijski prijevoz, odnosno 
drugi organizirani  putnički prijevoz odobren od nadležnog tijela, a u školu na udaljenosti više od 
5 km se prevoze vlastitim prijevoznim sredstvom, imaju pravo na subvenciju  sukladno alineji C) 
članka 4 ove Odluke. 
 
                Članak 6. 
Učenicima će se tijekom školske godine u mjesecima u kojima je broj nastavnih dana  i redovite 
učeničke prakse deset ili manje sufinancirati ½ cijene troškova mjesečne karte odnosno 
subvencija  iz članka 4. točke C) iznosit će ½ iznosa. 
 
 
                Članak 6.  
Sufinanciranje troškova prijevoza studenata utvrđuje se na način da se sufinancira trošak 
prijevoza istih  u visini od 35% cijene mjesečne studentske karte za vrijeme trajanja akademske 
godine. 
 
 
IV. PROVEDBENE ODREDBE 
 

Članak 7. 
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik i student prilikom 
kupnje mjesečne karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole ili fakulteta o 
upisanom razredu/godini fakulteta u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. 
 
  

Članak 8. 



 

Način obračuna, rokove, način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza kao i ostale 
odredbe koje nisu uređene ovom Odlukom urediti će se Ugovorom između Općine Marija 
Bistrica i prijevoznika. 
 

Članak 9. 
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Marija Bistrica, a primjenjuje se od 05. 
rujna 2016. godine. 
 
 
 

Općina Marija Bistrica 
Načelnik 

Josip Milički, ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Krapinsko-zagorska županija,  
    Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu 
    Krapina, Magistratska 1 
2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji 
    Krapina, Magistratska 1 
3. Odsjek za financije i proračun, ovdje 
4. Službeni glasnik Općine Marija Bistrica 
5. Oglasna ploča, ovdje 
6. Spis, ovdje 

 


