
Na temelju  članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 

5/13) Općinsko vijeće Općine Tisno na svojoj 3. sjednici održanoj dana ___studenog           

2017. godine donosi  

 

PRAVILNIK  

o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Tisno 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Pravilnikom uređuju opći  uvjeti i kriteriji za sufinanciranje troškova prijevoza 

učenika srednjih škola iz Općine Tisno. 

 

Članak 2. 

Sredstva za podmirenje troškova prijevoza osiguravaju se u proračunu Općine Tisno. 

 

Članak 3. 

Općina Tisno sufinancirati će trošak prijevoza učenika srednjih škola u visini dijela cijene 

putne karte (25%) nepokrivenog Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog 

prijevoza redovitih učenika srednjih škola za tekuću školsku godinu  koju donosi Vlada RH. 

Točan iznos troška odrediti će se na temelju potvrde javnog prijevoznika.  

 

 

II. PRAVO NA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

Članak 4. 

Pravo na dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza imaju učenici srednjih škola  s 

područja Općine Tisno s prebivalištem na području Općine Tisno.  

  

Članak 5. 

Zamolbe za dodjelu financijske pomoći za troškove prijevoza učenika srednjih škola podnose 

se Uredu načelnika Općine Tisno, Uska ulica 1, Tisno nakon raspisanog javnog poziva za 

svaku školsku godinu, te prema rokovima u javnom pozivu.  

 

Članak 6. 

Uz zamolbu za dodjelu financijskih sredstava potrebno je priložiti: 

- potvrdu o upisu djeteta u srednju školu 

- presliku mjesečnog pokaza za autobus (buscard mjesečna karta) 

- presliku osobne iskaznice roditelja 

 

III. TIJELO KOJE ODLUČUJE O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA 

 

Članak 7. 

O dodjeli sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza odlučuje načelnik na prijedlog 

Povjerenstva za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova prijevoza koje će se imenovati 

posebnom odlukom načelnika. 

 



 

Članak 8. 

Sredstva za sufinanciranje troškova prijevoza isplaćivati će se direktno korisnicima do 15. u 

mjesecu za protekli mjesec za svaki mjesec u školskoj godini za koju su sredstva dodijeljena 

(rujan-lipanj).  

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak  9. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u  “Službenom 

vjesniku Općine Tisno”. 

 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju troškova 

prijevoza učenika srednjih škola iz Tisnoga (Službeni glasnik Šibensko-kninske Županije 

14/2009). 

 

 

 

           Klasa : 

           Urbroj: 

           Tisno:  

 

OPĆINSKO  VIJEĆE OPĆINE TISNO 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Petar Jakovčev 

 

 

 

 

Obrazloženje: 

 

 

Novi Pravilnik se temeljem članka 32. Statuta Općine Tisno (Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije br. 5/13) predlaže Općinskom vijeću Općine Tisno na donošenje zbog 

promjene uvjeta i kriterija dodjele sredstava za sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih 

škola.  

 


