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32.
Na temelju članka 30. točka 4. Statuta Varaždinske
županije (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj
15/09, 27/09, 48/09, 36/10 i 03/11 - pročišćeni tekst)
i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine
Varaždinske županije (»Službeni vjesnik Varaždinske
županije«, broj 35/09, 36/10 i 3/11 - pročišćeni tekst),
Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici
održanoj 31. kolovoza 2012. godine, donosi

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak financiranja troškova prijevoza učenika srednjih
škola Varaždinske županije od mjesta prebivališta do
mjesta školovanja.
Članak 2.

ODLUKU
o kriterijima i načinu financiranja troškova
prijevoza učenika srednjih škola
Varaždinske županije

Prijevozom učenika srednjih škola Varaždinske
županije, u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni
linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika
u autobusnom i željezničkom prijevozu, od mjesta
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prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu:
prijevoz učenika).

vlak, u što se posebnim popustom može uključiti
prijevoznik.
Članak 7.

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA
Članak 3.
Pravo na financiranje troškova prijevoza ostvaruje
učenik koji ispunjava sljedeće uvjete:
-

da je u školskoj godini 2012./2013. redoviti
polaznik srednje škole na području Varaždinske
županije,

-

da je udaljenost od mjesta prebivališta učenika
do mjesta školovanja veća od 5 km,

-

da koristi sredstva putničkog javnog linijskog
prijevoza (autobus i vlak).

Iznimno od stavka 1. ovog članka pravo na sufinanciranje troškova prijevoza ne ostvaruje učenik:
-

koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi
u mjestu njegova školovanja,

-

kojemu se troškovi prijevoza financiraju temeljem
odluka državnih tijela iz drugih izvora.
Članak 4.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza
vlakom i autobusom, ima pravo na financiranje troška
prijevoza u vrijednosti cijene prijevoza vlakom u skladu
s aktima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
(u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
Članak 5.
Učenik koji ispunjava uvjete iz članka 3. i 4. ove
Odluke, ostvaruje pravo na financiranje troškova prijevoza u iznosu sukladno članku 6., 7. i 8. ove Odluke
kroz deset (10) mjeseci tijekom nastavne godine, u
razdoblju rujan - lipanj tekuće školske godine.

Članak 6.
Trošak prijevoza učenika koji ima prebivalište
na području Varaždinske županije i pohađa srednju
školu na području Varaždinske županije, financira se
na slijedeći način:

-

-

Trošak prijevoza učenika koji ima prebivalište
izvan Varaždinske županije i pohađa srednju školu
na području Varaždinske županije, financira se na
slijedeći način:
-

Ministarstvo osigurava Varaždinskoj županiji
sredstva u iznosu od 75% cijene mjesečne
učeničke karte za vlak odnosno 75% cijene
mjesečne učeničke karte za autobus, najviše do
visine mjesečnog limita za Varaždinsku županiju,
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske,

-

učenik mjesečno sufinancira troškove prijevoza
u iznosu od 25% cijene mjesečne učeničke karte
za autobus odnosno vlak.
Članak 8.

U slučaju da iznos mjesečnog limita za Varaždinsku
županiju, utvrđen posebnom odlukom Ministarstva,
bude manji od 75% iznosa mjesečne učeničke karte
za autobus, razliku do iznosa 75% cijene mjesečne učeničke karte za autobus, snosi Varaždinska
županija.
Članak 9.
Učeniku koji ima prebivalište na području Varaždinske županije, a polaznik je srednje škole na području
druge županije, trošak prijevoza financira se putem
županije na čijem području se nalazi sjedište srednje
škole, a sufinancira ga Ministarstvo u visini 75% cijene
mjesečne učeničke karte za vlak odnosno 75% cijene
mjesečne učeničke karte za autobus, najviše do visine
mjesečnog limita za dotičnu županiju.
IV. PROVEDBENE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.

III. FINANCIRANJE

-

Broj 31/2012.

Ministarstvo osigurava Varaždinskoj županiji
sredstva u iznosu od 75% cijene mjesečne
učeničke karte za vlak odnosno 75% cijene
mjesečne učeničke karte za autobus, najviše do
visine mjesečnog limita za Varaždinsku županiju,
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske,
učenik mjesečno sufinancira troškove prijevoza
autobusom u iznosu od 30,00 kuna, a troškove
prijevoza vlakom u iznosu od 10,00 kuna,
Varaždinska županija podmiruje ostatak do
cijene mjesečne učeničke karte za autobus ili

Podatke o učenicima koji se školuju u srednjim
školama na području Varaždinske županije dostavlja
Ministarstvo i srednjoškolske ustanove.
Članak 11.
Ugovor o financiranju troškova prijevoza učenika
s prijevoznicima, sukladno ovoj Odluci i posebnim
propisima, za svaku školsku godinu sklapat će župan.
Članak 12.
Za donošenje provedbenih akata, sukladnih ovoj
Odluci, neophodnih za njezino izvršenje, ovlašćuje
se župan.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.

Broj 31/2012.
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Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti
Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova
prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 29/09,
48/09 i 26/11).
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KLASA: 602-03/12-01/39
URBROJ: 2186/1-01/1-12-1
Varaždin, 31. kolovoza 2012.
Predsjednica Županijske skupštine
Dubravka Biberdžić, v. r.

OPĆINA BEDNJA
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
18.

Članak 2.

Na temelju članka 21. Statuta Općine Bednja
(»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 30/09),
Općinsko vijeće Općine Bednja na 24. sjednici održanoj
27. srpnja 2012. godine, donosi
ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra
Članak 1.
Općinsko vijeće Općine Bednja donosi Odluku
kojom se pokreće postupak ukidanja svojstva javnog
dobra čestice broj 4276/3 k.o. Trakošćan, Put Brezova
Gora od 103 m².

Za daljnje postupanje po ovoj Odluci ovlašćuje se
Jedinstveni upravni odjel Općine Bednja.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom vjesniku Varaždinske županije«.
KLASA: 943-01/12-01/1
URBROJ: 2186-013-12-03/01-1
Bednja, 27. srpnja 2012.
Predsjednik Općinskog vijeća
Josip Podsečki, v. r.
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Broj 31/2012.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, službeno glasilo Županije, gradova i općina Varaždinske
županije. Izdaje: Varaždinska županija, 42000 Varaždin, Franjevački trg 7. Telefon (042) 390-562.
Glavna i odgovorna urednica: pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
mr.sc. Ljubica Križan. Tehnički uređuje, priprema i tiska: »GLASILA« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1,
tel: (044) 815-138 i fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Pretplata za 2012.
godinu iznosi 200,00 kn + PDV. Svi brojevi »Službenog vjesnika Varaždinske županije« objavljeni su i na
Internetu: www.glasila.hr.

