
                             
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
          OPĆINA FERDINANDOVAC 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
 
KLASA: 602-03/17-01/32 
URBROJ: 2137/15-17-1 
Ferdinandovac, 5. srpnja 2017. 

 
Na temelju članka 46. Statuta Opdine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13), 

opdinski načelnik Opdine Ferdinandovac dana 5. srpnja 2017. donio je slijededu 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja  

Općine Ferdinandovac u 2017. godini  
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s 
prebivalištem na području Opdine Ferdinandovac u 2017. godini. 
 

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA 
Članak 2. 

 Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedede uvjete: 
- da je njihovo prebivalište na području Opdine Ferdinandovac, 
- da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, 
- da sukladno školskom programu, dnevno putuju od mjesta prebivališta do mjesta školovanja sredstvima 

putničkog javnog prijevoza (autobus ili vlak), 
- da učenik nije smješten u učenički dom koji se nalazi u istom mjestu u kojem se učenik i školuje. 

 
III. SUFINANCIRANJE 

Članak 3. 
 Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik u iznosu od 50,00 kuna mjesečno za svaki 
mjesec u 2017. godini, tijekom trajanja školske godine, a za koji kupi mjesečnu prijevoznu karatu. 
  

IV. PROVEDBENE ODREDBE 
Članak 4. 

 Naknada troškova prijevoza iz ove Odluke za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.  isplatit de se roditelju 
maloljetnog učenika, odnosno punoljetnom učeniku ili roditelju punoljetnog učenika, temeljem zahtjeva kojem se prilaže 
mjesečna prijevozna karta za svaki mjesec, a sufinanciranje daljnjih mjeseci izvršit de se direktnim uplatama iznosa 
sufinanciranja prijevoznicima. 
 Mjesečnu kartu iz stavka 1. ovog članka nisu dužni dostaviti učenici za koje prijevoznik dostavi popis iz kojeg se sa 
sigurnošdu može utvrditi kupnja mjesečne prijevozne karte. 

 
V. ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 5. 
 Ova Odluka objaviti de se na oglasnoj ploči Opdine Ferdinandovac te na web stranici Opdine Ferdinandovac.  
 
 

                  OPĆINSKI NAČELNIK 
                      Vjekoslav Maletid 

 
Dostaviti:  

1. Jedinstveni upravni odjel 
2. Računovodstvo 
3. Web stranica Opdine Ferdinandovac 
4. Oglasna ploča  
5. Pismohrana 

 

 
 
 


