
 Na temelju članka 30. Statuta Općine Sveti Ivan Žabno („Službeni glasnik Koprivničko-
križevačke županije“ broj 9/09), Općinsko vijeće Općine Sveti Ivan Žabno na 23. sjednici održanoj 14. 
rujna 2012. donijelo je 
 

ODLUKU 
o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih studenata  

s područja Općine Sveti Ivan Žabno 
 
 

Članak 1. 
 

 Odlukom o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih studenata s područja 
Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se kriteriji i postupak za ostvarivanje prava 
na sufinanciranje prijevoza za redovite studente s prebivalištem na području Općine Sveti Ivan Žabno (u 
daljnjem tekstu: Općina) koji svakodnevno putuju javnim željezničkim prijevozom. 
 
 

Članak 2. 
 

Pod javnim prijevozom studenata podrazumijeva se prijevoz redovitih studenata od mjesta 
prebivališta do mjesta fakulteta i od mjesta fakulteta do mjesta prebivališta sredstvima javnog 
željezničkog prijevoza. 
 
 

Članak 3. 
 

 Troškove javnog prijevoza studenata Općina će sufinancirati u iznosu 30% cijene mjesečne karte 
po željezničkoj tarifi.  
 
 

Članak 4. 
 

Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza studenata su: 
- da je student redovito upisao studij akademske godine,  
- da ima prebivalište na području Općine, 
- da svakodnevno putuje sredstvima javnog željezničkog prijevoza od mjesta prebivališta do 

fakulteta, 
- da ne prima studentsku stipendiju Općine. 

 
 

Članak 5. 
 

 Na temelju ove Odluke objavit će se javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje 
troškova javnog prijevoza studenata. 
 

 
Članak 6. 

 
 Zahtjevi za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza studenata podnose se u 
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ivan Žabno (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
Uz zahtjeve za sufinanciranje troškova prijevoza prilaže se: 

- potvrda o upisu na fakultet u akademskoj godini kao redoviti student, 
- potvrda o mjestu prebivališta. 

 



Članak 7. 
 

 Temeljem podnijetih zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza Jedinstveni upravni odjel 
sastavlja popis studenata – korisnika prava sa svim podacima i relacijama prijevoza, te isti dostavlja 
ovlaštenom prijevozniku. 
 
 

Članak 8. 
 

 Ovlašteni prijevoznik će cijenu mjesečne karte za studente umanjiti za 30% i za taj iznos 
ispostaviti račun Općini zajedno sa popisom studenata koji su ostvarili to pravo. 
 
 

Članak 9. 
 

 Korisnik prava na sufinanciranje troškova prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na 
ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel. 
 
 

Članak 10. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja 
troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovitih studenata s područja Općine Sveti Ivan Žabno 
KLASA: 602-01/10-01/01, URBROJ: 2137/19-0/1-10-1. 
 
 

Članak 11. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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