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Na temelju članka 47. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske 

županije” br. 9/21), općinski načelnik Općine Hum na Sutli dana 14. rujna 2022. godine donio je  
 
 

ODLUKU 
o visini subvencije prijevoza učenicima srednjih škola za školsku godinu 2022./2023.  

 
 

I.  
 
Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 
- da je njihovo prebivalište na području općine Hum na Sutli, 
- da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske, 
- da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara 
- da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima 
redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus i vlak), odnosno iznimno drugim oblikom 
prijevoza, na područjima gdje nema odgovarajućeg javnog prijevoza. 
 
 

II.  
  
Sufinanciranje troškova prijevoza učenika utvrđuje se na sljedeći način: 
a) kod javnog linijskog autobusnog prijevoza s određenim iznosom prema određenoj zoni (I zona do 
10 km, sa 82,38 kn/10,93 eura*; II zona od 10,1 do 20 km, sa 119,00 kn/15,79 eura; III zona od 20,1 do 
30 km, sa 146,38 kn/19,43 eura; IV zona od 30,1 do 40 km, sa 173,88 kn/23,08 eura; V zona od 40,1 
do 50 km, sa 201,25 kn/26,71 eura; VI zona od 50,1 i više km, sa 237,88 kn/31,57 eura; 
b) kod željezničkog prijevoza po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte; 
c) kod drugog oblika prijevoza koji nije obuhvaćen Odlukom o kriterijima i načinu financiranja troškova 
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN br. 101/22) – 
stalnim mjesečnim iznosom za vrijeme pohađanja nastave i/ili stručne prakse, u odnosu na udaljenost 
na kojoj se taj oblik prijevoza odvija i to: I- zona: 5-10 km, subvencija je 360 kn/47,78 eura; II. zona: 
10,1-20 km, subvencija je 480 kn/63,71 eura; III. zona: 20,1 i više kilometara, subvencija je 600 
kn/79,63 eura; 
d) svim redovnim učenicima srednjih škola (od I. do V. razreda) koji imaju prebivalište na području  
 
* fiksni tečaj konverzije 7,53450  
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općine Hum na Sutli a koji pohađaju srednju školu u i van Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 
240,00 kuna/31,85 eura mjesečno (vikend- prijevoz).        
 
Ako je u mjesecu broj nastavnih dana deset ili manje, općinska subvencije iz prethodnog stavka se 
umanjuju za ½. 
 

III. 
 Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne 
učeničke karte kod javnog prijevoznika ili uz poseban zahtjev kod drugog oblika prijevoza. 
 

IV. 
 Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci, 
obvezan je prilog uz fakturu koju izdaje prijevoznik svaki mjesec, a izrađuje se na osnovu izdanih 
propisanih potvrda i/ili popisa.  
 

V. 
 Isplata sredstava iz točke IIa-c. ove Odluke vršiti će se ugovorenom autoprijevozniku, a za 
učenike iz točke IId. na žiro-račun uz predočenje potvrde o upisu.     
 

VI. 
Ova Odluka objavit će se na službenim internet stranicama Općine Hum na Sutli 

www.humnasutli.hr , a  primjenjuje se od 5. rujna 2022. godine.        
 

 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
        Zvonko Jutriša, dipl.ing.stroj.   
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