Na temelju Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite
učenike srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2012. godine („Narodne novine“ 97/12)
i članka 30. i članka 90. Statuta Općine Molve („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke
županije“ broj 9/09) Općinsko vijeće Općine Molve na 56. sjednici održanoj 28. rujna
2012. donijelo je

Odluku o sufinanciranju prijevoza redovnih učenika srednjih škola i studenata
s područja Općine Molve u školskoj godini 2012/2013.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinaciranja troškova prijevoza
redovnih učenika srednjih škola i redovnih studenata koji imaju prebivalište na području
Općine Molve u školskoj godini 2012/2013.

Članak 2.
Pravo na sufinanciranje prijevoza imaju učenici i studenti koji polaze redovni
razred odnosno redovnu godinu studija u školskoj godini 2012/2013, za jednu obrazovnu
ustanovu u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima:
-

da uz školovanje nisu i u radnom odnosu,

-

da već nisu stekli isti ili viši stupanj stručne spreme u odnosu na stručnu spremu
za koju se školuju u školskoj godini 2012/2013,

-

da nisu stariji od 27 godina.

Članak 3.
Pod javnim prijevozom iz članka 1. Ove Odluke podrazumijeva se prijevoz od
mjesta prebivališta učenika do škole i od škole do mjesta prebivališta sredstvima
redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak).

Članak 4.
Redovnim učenicima srednjih škola koji se školuju na području Koprivničkokriževačke županije, Općina Molve sufinancirat će javni prijevoz za razdoblje rujan prosinac 2012:
•

do srednje škole u Đurđevcu – 50,00 kn

•

do srednjih škola u Koprivnici i Križevcima – 70,00 kn

Članak 5.
Redovnim učenicima srednjih škola koji se školuju na području drugih županija,
Općina Molve sufinancirat će prijevoz u iznosu od 200,00 kn mjesečno za razdoblje od
najviše 10 mjeseci, odnosno za preostale mjesece ukoliko upis u školsku godinu nije
izvršen u rujnu.
Redovnim studentima, Općina Molve sufinancirat će prijevoz u iznosu od 250,00
kn mjesečno za razdoblje od najviše 10 mjeseci, odnosno za preostale mjesece ukoliko
upis u školsku godinu nije izvršen u listopadu.
Članak 6.
Jedinstveni upravni odjel Općine Molve zadužuje se za izradu i objavu Javnog
poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata te
zaprimanje i obradu zahtjeva i isplatu pomoći na tekući račun učenika / studenata
(odnosno njihovih zakonskih zastupnika).
Članak 7.
Zahtjev s potvrdom obrazovne ustanove o upisu školske godine, ukoliko isti već
nije predan općini, podnose učenici i studenti za sebe, odnosno zakonski zastupnici za
učenike mlađe od 18 godina najkasnije do 1. studenog 2012. godine.
Članak 8.
Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe
na ostvarivanje prava odmah obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine Molve, a u
slučaju da se ispiše iz obrazovne ustanove, dužan je vratiti cjelokupni primljeni iznos u
proračun Općine Molve.
Članak 9.
Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza iz članka 1. osigurat će se u
proračunu Općine Molve za 2012. godinu.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči
Općine Molve.
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