
Na temelju članka 5. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine broj 57/11) i 

članka 30. i članka 90. Statuta Općine Molve ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 

županije broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 43. sjednici održanoj 31. kolovoza  

2011. donijelo je 

 

Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika s područja Općine Molve u školskoj 

godini 2011/2012. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za sufinaciranje troškova javnog prijevoza 

učenika sa prebivalištem na području Općine Molve u školskoj godini 2011/2012. 

Članak 2. 

Općina Molve sufinancirati će prijevoz za školsku godinu 2011/2012. učenicima 

srednjih škola u iznosu od 200,00 kuna mjesečno ( za razdoblje od 10 mjeseci). 

Članak 3. 

Pod javnim prijevozom iz članka 1. Ove Odluke podrazumijeva se prijevoz od 

mjesta prebivališta učenika do škole i od škole do mjesta prebivališta sredstvima 

redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza ( autobus i vlak ). 

Ukoliko učenik od mjesta prebivališta do škole ima mogućnost da umjesto 

prijevoza autobusom koristi prijevoz vlakom, istom se priznaje isključivo prijevoz vlakom. 

Članak 4. 

Sufinanciranje mjesečne karte vršiti će se putem izabranog prijevoznika, odnosno 

direktno na račun prijevoznika ( autobus, vlak ). 

Općina Molve ugovara financiranje prijevoza učenika na način da prijevoznik iz 

stavka 1. Ovog članka , na temelju popisa dostavljenog od strane Jedinstvenog upravnog 

odjela, učenicima koji se nalaze na istom, izda mjesečnu kartu umanjenu za financirani 

iznos propisan u članku 2. 

Na temelju izdanih mjesečnih karti prijevoznik izrađuje račun i dostavlja ga Općini 

Molve najkasnije do 15-tog u tekućem mjesecu. 

Članak 5. 

 Jedinstveni upravni odjel Općine Molve objavit će Javni poziv za podnošenje 

zahtjeva za sufinanciranje prijevoza učenika u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu 

ove Odluke. 

Za zaprimanje i obradu zahtjeva za sufinanciranje prijevoza zadužuje se zamjenik 

općinskog načelnika Općine Molve. 

                                                



Članak 6. 

Zahtjev s potvrdom obrazovne ustanove o upisu školske godine podnose učenici 

za sebe, odnosno zakonski zastupnici za učenike mlađe od 18 godina najkasnije do 1. 

prosinca 2011. godine. 

Članak 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. 

Članak 6. 

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

Općine Molve. 
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