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Članak 4.
Ovo Rješenje objavit će se u Službenom glasniku Grada Duge Rese a stupa na snagu
od 01. svibnja 2016. godine.
GRADONAČELNIK
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 112-01/16-01/06
Duga Resa, 11. travnja 2016. godine

71.
Na temelju članka 143. stavak 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 6/12, 94/13 i 152/14), Odluke Vlade
Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika
srednjih škola u razdoblju travanj - lipanj 2016. godine (NN br. 28/16) i članka 53. Statuta Grada
Duge Rese (Službeni Glasnik Grada Duge Rese broj 02/13) Gradonačelnik Grada Duge Rese
dana 01. travnja 2016. godine donosi
O D L U K U
o kriterijima i načinu sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola s
područja Grada Duge Rese za razdoblje travanj - lipanj 2016. godine
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza učenika
srednjih škola s područja Grada Duge Rese, a pohađaju srednju školu na području Karlovačke
županije i koji navedeno pravo ostvaruju sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima
i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju
travanj - lipanj 2016. godine (NN br. 28/16).
Članak 2.
Javnim prijevozom učenika u smislu odredbi ove Odluke smatra se putnički javni linijski prijevoz
autobusom ili željeznicom od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.
Članak 3.
Kriteriji za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza su:
- da su redoviti učenici srednjih škola na području Karlovačke županije ili drugih županija
ukoliko na području Karlovačke županije nema takove škole odnosno programa
- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog linijskog
prijevoza (autobus i vlak)
- da imaju prebivalište na području Grada Duge Rese
- da imaju boravište odnosno smještaj u Đačkom domu u Dugoj Resi
- da im je udaljenost od mjesta prebivališta/boravišta do škole veća od 5 km.
Članak 4.
Iznimno od prethodnog članka, pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ne ostvaruju učenici
koji su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja.
Članak 5.
Odlukom Vlade RH iz članka 1. ove Odluke osigurana su sredstva iz državnog proračuna u
iznosu od 75% od limita utvrđenog odlukom Vlade RH, dok će preostalih 25% sufinancirati
Karlovačka županija i Grad Duga Resa u jednakim omjerima, odnosno svaki sa 12,50%.
Subvencija iz stavka 1. ovog članka financira se sredstvima Proračuna Grada za 2016. godinu.

BROJ 2.

-

2016. GODINA

„SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE“

STRANA

193

Sredstva će se doznačavati prijevoznicima sukladno sklopljenim ugovorima i temeljem
ispostavljenih računa.
Sastavni dio ispostavljenog računa je popis učenika koji su kupili kartu te relacija na kojoj učenik
putuje.
Članak 6.
U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o
početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika srednjih
škola za školsku godinu 2015./2016. KLASA: 602-03/15-06/00063, URBROJ: 533-25-15-0001
od 03. ožujka 2015. godine, održava dio mjeseca, sufinancirati će se mjesečna karta, odnosno
pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimanjući u obzir najpovoljniji iznos.
Učenicima u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim
strukovnim programima sa stručnom praksom, sukladno Odluci Ministarstva iz stavka 1. ovog
članka, sufinancirati će se mjesečna karta odnosno pojedinačene karte za dana pohađanja
praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.
Članak 7.
Učenici ostvaruju pravo korištenja subvencije kupnjom mjesečnih karata kod prijevoznika, a na
temelju ove Odluke i Odluke nadležnog Upravnog odjela Karlovačke županije čiji je sastavni dio
popis učenika koji ostvaruju navedeno pravo.
Grad će za potrebe provođenja ove Odluke koristiti podatke nadležnog Upravnog odjela
Karlovačke županije, prijevoznika, škola, drugih tijela i institucija.
Članak 8.
Ova Odluka primjenjuje se na subvenciju prijevoza učenika srednjih škola s područja Grada
Duge Rese za razdoblje od travnja do lipnja 2016.godine.
Članka 9.
S prijevoznicima iz članka 2. ove Odluke sklopiti će se Ugovori kojima će se regulirati
međusobna prava i obveze.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana donošenja, a objaviti će se u Službenom
glasniku Grada Duge Rese.
GRADONAČELNIK:
Ivan Baršić, ing.stroj., v.r.
KLASA: 602-01/15-01/02
Duga Resa, 01. travnja 2016.godine

72.
Temeljem članka 60. Statuta Grada Duge Rese (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 02/13),
članka 33. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese broj 05/15) i Natječaja za dodjelu
financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Dugu Resu u 2016.
godini od 28. siječnja 2016. godine, Gradonačelnik Grada Duge Rese dana 06. travnja 2016.
godine donosi
ODLUKU
o dodjeli financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za
Grad Duga Resu u 2016. godini

