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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK
52232 Kršan, Blaškovići 12
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA: 022-04/14-01/1
URBROJ: 2144/04-01-14-6
Kršan, 13. siječnja 2014.

Temeljem čl. 39. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
Novine" br. 19/13 - pročišćeni tekst), čl. 34. Statuta Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine Kršan''
br. 6/09, 05/13), razmatrajući problematiku prijevoza učenika srednjih škola sa područja Općine Kršan,
Općinski načelnik Općine Kršan dana 13. siječnja 2014. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Do donošenja odgovarajuće Odluke Vlade RH (o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine) kao i
odgovarajuće Odluke Istarske županije (o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite
učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine u Istarskoj županiji), Općina Kršan
podmiriti će dio cijene mjesečne vozne karte učenika 1. - 4. razreda Srednjih škola sa prebivalištem na
području Općine Kršan, na autobusnim linijama društva "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka, na svim
relacijama, u iznosu od 150,00 kn (sa PDV-om) po učeniku.

2. Troškovi iz točke 1. ovog zaključka podmirivati će se uz obvezu da roditelji učenika odnosno
učenici od 1. - 4. razreda srednjih škola - korisnici mjesečne vozne karte na autobusnim linijama tvrtke
"AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka sudjeluju u kupovini mjesečne vozne karte te prilikom kupnje iste
predoče osobnu iskaznice ili potvrdu o prebivalištu te potvrde o redovitom upisu u Srednju školu.

3. Troškovi mjesečne vozne karte iz članka 1. ovog zaključka Općina Kršan podmirivati će
temeljem dostavljenog mjesečnog računa (obračuna) tvrtke "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka, dok će se
navedena sredstva osigurati u Proračunu Općine Kršan za 2014. godinu, stavka "Sufinanciranje cijene
prijevoza učenika srednjih škola".

4. Zadužuje se društvo "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka da prilikom dostave računa (obračuna)
troškova mjesečne vozne karte obvezno navede ime i prezime učenika odnosno roditelja - kupca
mjesečne vozne karte, relaciju kao i točnu adresu odnosno prebivalište kupca.

5. Ovaj će se zaključak objaviti na WEB stranici Općine Kršan kao i na oglasnoj ploči Općine
Kršan.

DOSTAVITI:
1. "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka, Žabica 1,
2. "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka, PJ Labin, Trg 2. Ožujka,
3. "AUTOTRANS" d.o.o. Rijeka, PJ Pazin, Miroslava Bu •. a 2,
4. Oglasna ploča Općine Kršan, WEB stranica, ovdje,
~ Odsjek za financije i računovodstvo, ovdje,
~Arhiva akata načelnika, ovdje,
7. ala, ovdje, uz KLASU: 602-03/13-01/1.


