
 
 

                  
 REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

 OPĆINA TUHELJ 

 OPĆINSKO VIJEĆE 

 

KLASA: 021-05/19-01/10 

URBROJ: 2135-03-01/19-13 

Tuhelj, 03.10.2019. 

 

Temeljem članka 40. Statuta Općine Tuhelj (''Službeni glasnik Krapinsko – zagorske 

županije'' broj 12/18), Općinsko vijeće Općine Tuhelj na svojoj 20. sjednici održanoj 3. 

listopada 2019. godine donosi 

 

Odluku o sufinanciranju troškova prijevoza učenika  

srednjih škola s područja Općine Tuhelj  

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola 

(u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Tuhelj u školskoj godini 

2019./2020. 

 

Članak 2. 

Temeljem ove Odluke sufinancira se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu i 

javni linijski prijevoz u željezničkom prometu, a iznimno i drugi oblik prijevoza na 

područjima gdje nema odgovarajućeg prijevoza i koji se obavlja od adrese u mjestu 

prebivališta učenika do adrese u mjestu škole. 

 

Članak 3. 

Na teret sredstava proračuna sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola s 

prebivalištem u općini Tuhelj, koji polaze srednje škole na području Krapinsko-zagorske 

županije i to: 

a. kod javnog linijskog autobusnog prijevoza sa  

 - 69,00 kn za I. zonu (do 10,00 km),   

 - 99,00 kn za II. Zonu (od 10,01 do 20,00 km) ,  

-  122,00 kn za III. Zonu (od 20,01 do 30,00 km), 

 - 145,00 kn za IV. Zonu (od 30,01 do 40,00 km),  

- 168,00 kn za V. zonu (od 40,01 do 50,00 km)  i  

- 198,00 kn za VI. Zonu (od 50,01 i više km). 

b. kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5 % cijene 

mjesečne učeničke karte 

 

Članak 4. 

Obračun i naplata iz članka 3. će se vršiti putem računa prijevoznika. Popis učenika 

koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, obavezan je 

prilog uz fakturu koju izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih 

propisanih potvrda i/ili popisa. 

 



 
 

Članak 5. 

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa sufinanciranja troškova prijevoza 

učenika uređuju Općina i prijevoznik ugovorom. 

 

Članak 6. 

 Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 09.09.2019. godine. 

 

       Predsjednik Općinskog vijeća 

Robert Romić 


