
Na temelju članka 46. stavka 1. podstavka 5. Statuta Općine Bizovac ("Službeni glasnik Općine 

Bizovac" broj 3/09. i 2/13), i Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Bizovac za 2015. 

godinu ("Službeni glasnik Općine Bizovac" broj 5/14), Općinski načelnik Općine Bizovac 3. rujna 

2015. godine donio je  

 

 

 

ODLUKU 

o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza  

za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac  

u razdoblju rujan-prosinac 2015. godine 

 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinaciranja međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Općine Bizovac u razdoblju rujan-prosinac 

2015. godine. 

 

 

Članak 2. 

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske 

županije (nastavno: Županija) putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta imaju svi redoviti 

učenici srednjih škola na području Županije prema kriterijima utvrđenim Odlukom Vlade Republike 

Hrvatske.  

Sredstva za sufinanciranje dijela troškova prijevoza učenika srednjih škola na području 

Županije, koji imaju pravo iz prethodnog stavka, osiguravaju se u Državnom proračunu u iznosu od 

75% cijene mjesečne učeničke karte za vlak odnosno autobus sukladno kriterijima Odluke Vlade 

Republike Hrvatske.  

 

 

Članak 3. 

Uz sufinanciranje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Osječko-baranjske županije, 

Općina Bizovac će u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine sufinancirati međumjesni javni prijevoz. 

redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Bizovac u iznosu od 10% cijene 

mjesečne učeničke karte za autobus, odnosno za vlak utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema 

Odluci Vlade Republike Hrvatske.  

 

 

Članak 4. 

Pravo iz članka 2. i članka 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputom 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o načinu provođenja Odluke Vlade 

Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola.  

 

 

Članak 5. 

Sredstva iz ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa ispostavljenog 

nakon provedenog postupka uređenog Uputom iz članka 4. ove Odluke.  

 

 



Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine 

Bizovac". 

 

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BIZOVAC 

 

KLASA :   340-01/15-01/1 

URBROJ : 2185/03-15-2 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Bizovac, 3. rujna 2015. godine        Srećko Vuković, v.r.  

  

 
 

Dostaviti: 

1. Osječko-baranjska županija 

2. Računovodstvo 

3. Službeni glasnik 

4. Arhiva 
 


