Na temelju odredbe članka 48. st. 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i
članka 102. Statuta Grada Novigrada (“Službene novine Grada Novigrada”, broj 5/09.,3/13. i 2/14. ),
gradonačelnik Grada Novigrada-Cittanova donosi sljedeću

ODLUKU
O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA ŠKOLSKOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA ZA RAZDOBLJE RUJAN - PROSINAC 2016. GODINE
1. Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Novigrada-Cittanova koji su
upisali školsku godinu 2016./2017. i koji zbog školovanja svakodnevno putuju u mjesta
izvan područja Grada Novigrada-Cittanova, ostvaruju pravo na sufinanciranje 50% troškova
prijevoza od razlike između cijene mjesečne vozne karte pružatelja usluge autobusnog
prijevoza i visine sufinanciranja mjesečne vozne karte sukladno Odluci Vlade Republike
Hrvatske za razdoblje rujan – prosinac 2016. godine.
2. Pitanja u svezi sufinanciranja troškova prijevoza iz točke 1. ove Odluke odnosno cijene i način
obračuna te rokove i način plaćanja usluge prijevoza, uredit će se ugovorom između Grada
Novigrada-Cittanova i pružatelja usluge prijevoza.
3. Redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Novigrada koji su upisali
školsku godinu 2016./2017. i koji ne putuju svakodnevno jer imaju osiguran smještaj u
mjestu školovanja, ostvaruju pravo na povrat troškova u visini od 50% važeće cijene
povratne autobusne vozne karte autobusnog prijevoznika „Autotrans“ Cres na dan putovanja
za relaciju od mjesta stanovanja do mjesta školovanja, i to za najviše jedno putovanje
tjedno odnosno najviše četiri putovanja mjesečno.
4. Pravo iz točke 3. ove Odluke ne mogu ostvariti učenici-korisnici stipendije za školovanje
Grada Novigrad-Cittanova.
5. Isplata troškova iz točke 3. ove Odluke izvršit će se mjesečno putem tekućeg računa
učenika ili njegovog zakonskog zastupnika, i to početkom mjeseca za protekli mjesec uz
predočenje kupljenih voznih karata tijekom toga mjeseca.
6. Isplata sredstava potrebnih za realizaciju prava iz točke 1. i točke 3. ove Odluke izvršit će se
na teret Proračuna Grada Novigrada-Cittanova za 2016.godinu.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
KLASA: 602-03/16-01/6
URBROJ:2105/03-01-16-01
Novigradu-Cittanova, 26. 08.2016.
GRADONAČELNIK GRADA NOVIGRADA-CITTANOVA
Anteo Milos

DOSTAVITI:
1.Autotrans d.o.o. Cres, Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres
2.UO za proračun i gospodarstvo, ovdje,
3.UO za poslove ureda gradonačelnika, opće
poslove i društvene djelatnosti X 2, ovdje,
4.Pismohrana, ovdje.

