
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 602-03/18-01/1 
URBROJ:2188/07-18-01/03 
Nuštar, 06. rujna 2018. godine  
 
Na temelju članka 19. i 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni 
vjesnik“ VSŽ, br. 12/09, 04/13  i 10/18), a sukladno Odluci Župana Vukovarsko-srijemske županije o 
sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za 
školsku godinu 2018./2019. od 06.09.2018. godine, KLASA: 602-03/18-01/43, 
 URBROJ: 2196/1-01-18-1 i Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja 
troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. („Narodne 
novine“, br. 76/2018), Općinsko vijeće Općine Nuštar,  na sjednici održanoj 06. rujna 2018. godine 
donosi 
 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola  

s područja Općine Nuštar za školsku godinu 2018./2019. 
 
 

I. 
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja javnog prijevoza za redovite 

učenike srednjih škola s područja Općine Nuštar  (u daljnjem tekstu: Općina) za školsku godinu 
2018./2019. 
 Javnim prijevozom učenika srednjih škola s područja Općine, u smislu ove Odluke, smatra se 
javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak). 
 

II. 
 Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje troškova međumjesnog  javnog prijevoza 
učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar (u daljnjem tekstu: Općina) putem Ministarstva 
znanosti i obrazovanja imaju svi redoviti učenici srednjih škola na području Općine prema kriterijima 
utvrđenim Odlukom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 
prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. („Narodne novine“, br. 
76/2018- u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH). 
 

III. 
 Redovitim učenicima srednjih škola s područja Općine, koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 
troškova javnog prijevoza autobusom, 75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja, dok će se preostali iznos troškova za autobus osigurati na način da dio troškova 
odnosno 100,00 kuna (mjesečno po učeniku) snose roditelji/skrbnici učenika, a preostali dio troškova 
(25%) dijele Vukovarsko-srijemska županija (12,5%) i Općina (12,5%) u jednakim iznosima. 
 



 
 

IV. 
 Redovitim učenicima srednjih škola s područja Općine, koji ostvaruju pravo na sufinanciranje 
troškova javnog prijevoza vlakom, 75% troškova javnog prijevoza osigurava Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja, a  preostali iznos troškova odnosno 25% troškova dijele Vukovarsko-srijemska županija i 
Općina u jednakom iznosima (12,5%). 
 

V. 
 Iznimno od točaka III. i IV. ove Odluke,  učenik koji je u školskoj godini 2018./2019. upisao i 
redovno pohađa srednju školu na području Republike Hrvatske, ostvaruje pravo na financiranje 100% 
cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ako je član kućanstva koje je 
korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje 
područje socijalne skrbi sukladno Odluci Vlade RH. 
 

VI. 
 Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne 
karte kod javnog prijevoznika. 
 

VII. 
 Općina će sredstva iz ove Odluke uplatiti javnim prijevoznicima temeljem izdanog računa za 
svaki mjesec koji obvezno sadrži i popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova 
prijevoza sukladno ovoj Odluci. 
 

VIII. 
 Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza osigurana su i teretit će Proračun Općine Nuštar 
za 2018. godinu, pozicija: R100, konto: 37221- Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola te 
odgovarajuću poziciju i konto Proračuna Općine Nuštar za 2019. godinu.  
 

IX. 
 Općina Nuštar će temeljem odredbi ove Odluke s prijevoznicima sklopiti Ugovor o 
sufinanciranju troškova prijevoza, a sukladno odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske.  
 
 

X. 
 Na sve što nije propisano ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Odluke Vlade RH, akti 
Vukovarsko-srijemske županije koji se odnose na prijevoz učenika srednjih škola te ostali akti Općine. 
 

XI. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom vjesniku“ 

Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 

                            
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

OPĆINE NUŠTAR 
Dario Novak 

 
 
 
 
  
 


