
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 

73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07) i članka 30. i 90. Statuta Općine 

Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/09) Općinsko vijeće 

Općine Molve na 27. sjednici održanoj 14. rujna 2010. donijelo je  

 

ODLUKU 

o sufinanciranju prijevoza uĉenika i studenata  

s podruĉja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. 

 

Ĉlanak 1. 

 Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinanciranje troškova prijevoza učenika 

srednjih škola i redovnih i izvanrednih studenata koji imaju prebivalište na području 

Općine Molve u školskoj godinu 2010/2011. 

 

Ĉlanak 2. 

 Pravo na sufinanciranje imaju učenici te redovni i izvanredni studenti koji upisuju 

razred odnosno godinu studija u školskoj godini 2010/2011. 

 

Ĉlanak 3. 

Općina Molve sufinancirat će prijevoz za školsku godinu 2010/2011. učenicima 

srednjih škola u iznosu od 200,00 kn mjesečno, a studentima u iznosu od 250,00 kn 

mjesečno (za razdoblje od 10 mjeseci). 

 

Ĉlanak 4. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavit će Javni poziv za podnošenje 

zahtjeva za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata u roku od 8 dana od dana 

stupanja na snagu ove Odluke. 

 

Ĉlanak 5. 

Za zaprimanje i obradu zahtjeva za sufinanciranje prijevoza zadužuje se zamjenik 

općinskog načelnika Općine Molve. 

Zahtjev s potvrdom obrazovne ustanove o upisu školske godine podnose učenici i 

studenti za sebe, odnosno zakonski zastupnici za učenike mlađe od 18 godina najkasnije 

do 1. prosinca 2010. godine. 

Ĉlanak 6. 

Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe 

na ostvarivanje prava odmah obavijestiti zamjenika općinskog načelnika Općine Molve, a 

u slučaju da se ispiše iz obrazovne ustanove, dužan je vratiti cjelokupni iznos u proračun 

Općine Molve. 

Ĉlanak 7. 

Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza iz članka 1. osiguravaju se u 

proračunu Općine Molve za 2010. godinu te će se isplatiti korisnicima do kraja 2010. 

godine. 

Ĉlanak 8. 

 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje se primjenjivati Odluka o 

sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola i studenata KLASA: 021-05/09-01/03, 

URBROJ: 2137/17-09-1 od 30. rujna 2009. godine. 

Ĉlanak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči 

Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA: 604-02/10-01/05 

URBROJ: 2137/17-10-2 

Molve, 14. rujan 2010.         PREDSJEDNIK 

                                                                                                       Marijan Jaković 



Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 

73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07) i članka 30. i 90. Statuta Općine 

Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 9/09) Općinsko vijeće 

Općine Molve na 33. sjednici održanoj 20. prosinca 2010. donijelo je  

 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o sufinanciranju prijevoza uĉenika i studenata  

s podruĉja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. 

 

 

Ĉlanak 1. 

 Mijenja se članak 2. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata s 

područja Općine Molve u školskoj godini 2010/2011. KLASA: 604-02/10-01/05, URBROJ: 

2137/17-10-2 od 14. rujna 2010. (u daljnjem tekstu: Odluka) i glasi: 

 

„Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju redovni učenici i studenti koji upisuju 

razred odnosno godinu studija u školskoj godini 2010/2011., za jednu obrazovnu 

ustanovu u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima: 

 da uz školovanje nisu i u radnom odnosu, 

 da već nisu stekli isti ili viši stupanj stručne spreme u odnosu na stručnu spremu 

za koju se školuju u školskoj godini 2010/2011.“. 

 

Ĉlanak 2. 

 U članku 3. Odluke mijenjaju se riječi u zagradi te glase: 

„(za razdoblje od najviše 10 mjeseci, odnosno za preostale mjesece ukoliko upis u 

školsku godinu nije izvršen u rujnu za učenike, odnosno u studenom za studente).“ 

 

Ĉlanak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči 

Općine Molve. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOLVE 

KLASA: 604-02/10-01/05 

URBROJ: 2137/17-10-3 

Molve, 20. prosinac 2010.         PREDSJEDNIK 

                                                                                                       Marijan Jaković 

 


