
Temeljem članka 141. stavak 1. podstavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 

152/14.), članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 

2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) a u svezi s točkom X. Programa 

javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski 

glasnik" broj 11/15. i 5/16.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 23. sjednici 6. 

listopada 2016. godine 

 

 

 

O D L U KU 
 

o sufinanciranju međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 

rujan - prosinac 2016. godine 
 

 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - 

prosinac 2016. godine. 

 

Članak 2. 
 

Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje prijevoza učenika srednjih škola na području 

Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

(nastavno: Ministarstvo) imaju svi redoviti učenici srednjih škola na području Županije sukladno 

Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine ("Narodne novine" broj 

76/16.) (nastavno: Odluka Vlade). 
 

 

Članak 3. 
 

Županija će u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine dodatno sufinancirati međumjesni javni 

prijevoz redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Županije u iznosu od 5% cijene 

mjesečne učeničke karte za vlak odnosno autobus, utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema točki 

II. i III. Odluke Vlade. 

 

 

Članak 4. 
 

Pravo iz članka 2. i 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputama 

Ministarstva o načinu provođenja Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza 

redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine, (KLASA: 602-03/16-

08/00248, URBROJ: 533-27-16-0001) od 30. kolovoza 2016. godine. 

 

 

Članak 5. 
 

Sredstva iz članka 2. ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa 

ispostavljenog nakon provedenog postupka uređenog Uputama iz članka 4. ove Odluke. 
 

Sredstva iz članka 3. ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem Ugovora s 

prijevoznicima. 



Članak 6. 

 

Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Županije za 2016. godinu. 

 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 602-03/16-01/36 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

Osijek, 6. listopada 2016. 
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 Antun Kapraljević, v.r. 

 

 

 


