Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ 33/01, 60/01 vjerodostojno tumačenje 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,36/09, 150/11, 144/12.
i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 27. Statuta Općine Podravske Sesvete („Službeni glasnik
Koprivničko-križevačke županije“ broj 5/13), Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete na 19.
sjednici održanoj 11. veljače 2016. donijelo je

O D L U K U
o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji prijevoza redovitih učenika
srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine
Članak 1.
Odlukom o kriterijima, načinu sufinanciranja, financiranja i organizaciji prijevoza redovitih
učenika srednjih škola s područja Općine Podravske Sesvete za razdoblje siječanj – ožujak 2016.
godine (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji, način sufinanciranja troškova i organizacija
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj – ožujak 2016. godine.
Članak 2.
Učenici koji su se u školskoj godini 2015./2016. redovito upisali i redovito pohađaju srednju
školu na području Koprivničko-križevačke županije, u Virovitici i Bjelovaru, (u daljnjem tekstu:
Učenici) ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova međumjesnog javnog prijevoza ukoliko kupuju
mjesečnu kartu za korištenje autobusa.
Učenici koji su se u školskoj godini 2015./2016. redovito upisali i redovito pohađaju srednju
školu u Pitomači, ostvaruju pravo na financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza bez
kupovanja mjesečne karte.
Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne
ostvaruju Učenici kojima se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora.
Pod međumjesnim javnim prijevozom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz
između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o
tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).
Članak 3.
U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o
početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i
srednjih škola za školsku godinu 2015./2016., KLASA: 602-03/15-06/00063, URBROJA: 533-2515-0001, od 03. ožujka 2015. godine, sufinancirat će se, mjesečna odnosno pojedinačne karte za
dane pohađanja nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu.
Članak 4.
Učenici koji su pravo na sufinanciranje ostvarili na osnovu Odluke o kriterijima, načinu
sufinanciranja, financiranja i organizaciji prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja
Općine Podravske Sesvete za razdoblje rujan – prosinac 2015. godine, KLASA: 602-01/15-01/01
URBROJ: 2137/24-15-1, od 29. rujna 2015. godine, zadržavaju isto pravo po ovoj Odluci.
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Članak 5.
Učenicima koji pohađaju srednju školu na području Koprivničko-križevačke županije
sufinancira se prijevoz u visini razlike koja se osigurava u Proračunu Općine Podravske Sesvete u
2016. godini, do visine cijene mjesečne karte čiju visinu utvrđuje prijevoznik i iznosa sredstava
koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske i u Proračunu Koprivničkokriževačke županije.
Učenicima koji pohađaju srednju školu u Pitomači financira se prijevoz u cijelosti.
Učenicima koji pohađaju srednju školu u Virovitici sufinancira se prijevoz u visini razlike
koja se osigurava u Proračunu Općine Podravske Sesvete do visine cijene mjesečne karte čiju
visinu utvrđuje prijevoznik i iznosa sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike
Hrvatske.
Učenicima koji pohađaju srednju školu u Bjelovaru sufinancira se prijevoz u visini razlike
koja se osigurava u Proračunu Općine Podravske Sesvete do visine cijene mjesečne karte čiju
visinu utvrđuje prijevoznik i iznosa sredstava koja se osiguravaju u Državnom proračunu Republike
Hrvatske i u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije.
Na relacijama utvrđenim ovim člankom Općina Podravske Sesvete sklapa pojedinačne
ugovore s prijevoznicima o sufinanciranju razlike i financiranju prijevoza učenika za označeno
razdoblje.
Članak 6.
Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Podravske Sesvete, da u ime i za račun Općine
Podravske Sesvete sklapa pojedinačne ugovore s prijevoznicima na relacijama iz članka 5. ove
Odluke.
Članak 7.
Učenicima koji se školuju ili stanuju u drugim mjestima osim Učenika iz članka 2. ove
Odluke, iznos sredstava za sufinanciranje prijevoza isplaćuje se mjesečno u iznosu 400,00 kuna, na
njihove IBAN-e - žiro-račune čiji su broj Učenici dužni dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Podravske Sesvete.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.
OPĆINSKO VIJEĆE
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Podravske Sesvete, 11. veljače 2016.
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