
                      
 

    REPUBLIKA HRVATSKA 

   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

      OPĆINA KRAVARSKO 

               NAČELNIK 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( “Narodne 

novine” br. 33/01., 60/01., - vjerodostojno tumačenje , 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 

150/11, 144/12,19/13 i 137/15 ), čl.9 Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kravarsko ( “Glasnik 

Zagrebačke županije”, br. 30/14),  i članka 44. Statuta Općine Kravarsko ( “Glasnik 

Zagrebačke županije”, br. 13/13), Načelnik Općine Kravarsko  dana 22. kolovoza 2016. 

godine donosi   
 

 

       

        ODLUKU 

o subvencioniranju prijevoza  studenata sa područja Općine Kravarsko 

 

        
 
         Članak 1. 

Općina Kravarsko će subvencionirati prijevoz  redovnih studenata, a koji ostvaruju pravo na to. 

  

 

Članak 2. 

Pravo na subvenciju prijevoza imaju  redoviti studenti  koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- da je prebivalište ili privremeno boravište  studenta na području Općine Kravarsko, 

- da je student  upisan u  fakultet na području Republike Hrvatske, u  školskoj godini za koju se 

daje subvencija, 

 

 

 

Članak 3. 

Subvencija prijevoza za studente iz članka 2. koji koriste prijevoznika „AUTOTURIST SAMOBOR“ 

d.o.o. iz Samobora na liniji A. relacija: Velika Gorica - Novo Brdo i relacija: Velika Gorica – 

Pokupsko, te liniji B. relacija Velika Gorica  - Hotnja, iznosi 400,00 kuna mjesečno.  

Sredstva su osigurana u proračunu za 2016. i 2017. godine, Program društvenih djelatnosti, Program 

socijalne skrbi – Ostale naknade  građanima i kućanstvima. 
    

 

 

 

Članak 4. 

Subvencija prijevoza za studente iz članka 2. koji koriste prijevoznika Zagrebački holding d.o.o., 

Podružnica Zagrebački električni tramvaj iz Zagreba na relaciji VG-ZG V. Gorica, iznosi 300,00 kuna 

mjesečno. 

Sredstva su osigurana u proračunu za 2016. i 2017. godine, Program društvenih djelatnosti, Program 

socijalne skrbi – Ostale naknade  građanima i kućanstvima. 
    



 

Članak 5. 

Ukoliko student koristi prijevoznika navedenog u čl.3 i u čl.4 ove odluke, ima pravo na subvenciju za 

korištenje samo jednog prijevoznika. 

 

 

 

Članak 6. 

Subvencija iz članka 3. i 4. ove Odluke odnose se na period od 01. listopada 2016. godine do 31. 

srpnja 2017. godine.  
 

 

 

Članak 7. 

Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči i objavit će se  u “Glasniku Zagrebačke 

županije”. 

 

 

 

 

KLASA: 340-01/16-01/09 

URBROJ:  238-17-16-01 

Kravarsko, 22. kolovoza  2016.g.                               

           

 Načelnik 

 

                  Vlado Kolarec 

 


