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Na temelju članka 27. Statuta Općine Draganić (Glasnik Karlovačke Županije
21/2009 i 34/2012), Općinsko vijeće Općine Draganić je na svojoj 32. redovnoj sjednici,
održanoj 20. prosinca 2012. g. donijelo
ODLUKU
o sufinanciranju javnog prijevoza učenika srednjih škola
u drugom polugodištu školske 2012./ 2013. g.
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i način ostvarivanja prava na sufinanciranje javnog
prijevoza za učenike svih razreda srednje škole, koji imaju prijavljeno prebivalište na području
Općine Draganić, u drugom polugodištu školske 2012./2013. godine, odnosno u
kalendarskom razdoblju od 01. siječnja pa do 30 lipnja 2013. g.
Članak 2.
Pravo na ostvarivanje sufinanciranja javnog prijevoza iz članka 1. ove Odluke, u 25 %
-tnom iznosu cijene mjesečne karte, imaju učenici koji ispunjavaju slijedeće kriterije:
1. imaju prijavljeno prebivalište (samo u iznimnim slučajevima boravište) na području Općine
Draganić
2. redovito pohađaju srednju školu na području Karlovačke ili Zagrebačke Županije
3. za odlazak u školu koriste sredstva javnog prijevoza (javni autobusni ili željeznički prijevoz,
tramvaj)
Članak 3.
Vezano za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza učenika, korisnici su
dužni Jedinstvenom upravnom odjelu dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. dokaz o prijavljenom prebivalištu (osobna iskaznica ili potvrda Policijske uprave
ukoliko se radi o boravištu))
2. potvrdu škole da učenik redovno pohađa srednju školu
3. presliku mjesečne karte za mjesec za koji se traži sufinanciranje
4. ostalu dokumentaciju za kojom se ukaže potreba

Članak 4.
Nakon prikupljenih zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel će korisnicima sufinanciranja,
isplatiti iznos na koji ostvaruju pravo na temelju ove Odluke, u korist štednog računa jednog
od roditelja ili staratelja učenika.
Članak 5.
Pored sufinanciranja navedenog u članku 4. ove Odluke, koje se odnosi prvenstveno
na učenike koji koriste sredstva javnog prijevoza za putovanje u školu izvan područja
Karlovačke Županije, za učenike koji putuju u školu na području Karlovačke Županije i za
putovanje koriste javni autobusni prijevoz - autobuse Autotransporta d.d. Karlovac,
sufinanciranje će se urediti sa navedenim prijevoznikom na način da isti prilikom prodaje
mjesečne karte istu naplati od korisnika u umanjenom iznosu za 25 % koji sufinancira
Općina Draganić te taj dio cijene mjesečne karte potražuje od Općine Draganić.
Članak 6.
Sredstva za realizaciju odredbi ove Odluke, planirana su Proračunom Općine Draganić
za 2013. g. na osnovnom računu 37219 - ostale naknade iz Proračuna u novcu
(sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovne škole), pozicija 124.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine
Draganić - Glasniku Karlovačke Županije, a primjenjuje se u razdoblju od 01. siječnja do 30.
lipnja 2013. g.
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