
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 

144/20) i članka  46. Statuta Općine Otok ("Službeni glasnik Općine Otok", broj 05/21- pročišćeni tekst), 

Općinski načelnik Općine Otok, dana 10.11.2022. donosi 

 

ODLUKU 

o financiranju troškova prijevoza studenata za akademsku godinu 2022/2023. 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom uređuju se kriteriji i način financiranja troškova međumjesnog javnog linijskog 

autobusnog prijevoza redovnih i izvanrednih studenata s prebivalištem na području Općine Otok u 

akademskoj godini 2022./2023. 

Članak 2. 

1) Pod financiranjem troškova iz članka 1. utvrđuje se 100 % iznos koštanja: 

  Mjesečne pokazne karte  

 Pojedinačne karte/kidalice 

2) Pod javnim međumjesnim prijevozom iz članka 1. podrazumijeva se javni linijski prijevoz u 

cestovnom prometu (autobus) između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta i mjesta 

studiranja.  

3) Pod mjestom studiranja iz stavka 2. ovog članka određuju se pravila za studente koji studiraju u 

Splitu i studente koji studiraju u ostalim gradovima na području RH ili BiH. 

Članak 3.  

Pravo na financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza ne mogu ostvariti studenti koji su već 

ostvarili pravo sufinanciranja prijevoza do mjesta studiranja iz drugih izvora. 

Pravo na financiranje troškova međumjesnog javnog prijevoza ne mogu ostvariti niti studenti koji to 

pravo ostvaruju temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 19. rujna 2022 i Programa 

sufinanciranja troškova javnog prijevoza vlakom redovnih studenata s prebivalištem na području 

Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 149/22). 

Članak 4. 

Kod javnog linijskog autobusnog prijevoza financiranje troškova prijevoza studenata koji studiraju na 

području Splita utvrđuju se mjesečno na slijedeći način: 

1) Studenti koji putuju u Split –  od 25. do predzadnjeg dana u mjesecu (29. ili 30.) student 

podnosi online zahtjev (studenti@opcina-otok.hr) za mjesečnom pokaznom kartom ili 

određenim brojem putnih karata „kidalica“  za slijedeći mjesec. Uz zahtjev dužni su dostaviti 

raspored predavanja ili ispita na temelju kojeg će se odobriti trošak pokazne karte i/ili broja 

putnih karata „kidalica“ za sljedeći mjesec.  

2) Studenti koji za vrijeme studiranja imaju smještaj u Splitu imaju pravo na maksimalno 4 

povratne putne karte „kidalice“ mjesečno. Iznimno, studenti mogu ostvariti i više od 4 
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povratne putne karte podnošenjem pravovremenog online zahtjeva (studenti@opcina-

otok.hr) i dostavom valjanog pravdanja. 

 

Članak 5. 

Radi ostvarivanja prava na financiranje iz Članka 1. ove Odluke studenti koji imaju prebivalište na 

području Općine Otok dužni su dostaviti slijedeće dokumente: 

- zahtjev za financiranje prijevoza studenata, 

- preslik osobne iskaznice ili e potvrdu o prebivalištu,  

- potvrdu o statusu studenta, studentsku iskaznicu ili e-potvrdu o statusu studenta, 

- IBAN bankovnog računa. 

 

Članak 6. 

Studenti koji studiraju u Splitu dužni su dostaviti dokaze o nastanku troška prijevoza (mjesečna 

pokazna karta i/ili putne karte) Općini Otok do petog slijedećeg mjeseca za prethodni mjesec, sa 

iznimkom za troškove nastale u listopadu 2022. godine koje su u mogućnosti dostaviti do 5. prosinca 

2022. godine inače gube pravo naknade troškova za tekući mjesec. Pravo financiranja troškova 

prijevoza studenata moguće je ponovo ostvariti podnošenjem novog zahtjeva za financiranje troškova 

studenata.  

Članak 7. 

Svi ostali studenti dužni su dostaviti dokaze o nastanku troška prijevoza (putne karte i/ili račune) 

Općini Otok od vremena nastanka troška, a najkasnije do petog slijedećeg mjeseca, sa iznimkom za 

troškove nastale u listopadu 2022. godine koje su u mogućnosti dostaviti do 5. prosinca 2022. godine.  

 

Članak 8. 

Za studente koji studiraju u Splitu Jedinstveni upravni odjel Općine Otok će svaki mjesec (posljednji 

radni dan) sastaviti popis studenata sa odobrenim brojem pokaznih i putnih karata koji će dostaviti 

prijevozniku.  

Popis studenata koji ostvaruju pravo na financiranje troškova prijevoza sukladno ovoj Odluci obavezan 

je prilog uz račun koji izdaje prijevoznik svaki mjesec i treba sadržavati najmanje slijedeće podatke: ime 

i prezime studenta, adresu prebivališta, naziv odobrenja (broj iskorištenih „kidalica“ ili mjesečni pokaz).   

Članak 9. 

Način obračuna, rokove i način plaćanja iznosa financiranja troškova prijevoza za studente koji 

studiraju u Splitu uređuje Općina Otok i odabrani prijevoznik posebnim ugovorom, za svaku akademsku 

godinu posebno. 

Svi ostali odobreni troškovi financiranja prijevoza studenata vršiti će se na temelju dostavljenih dokaza 

o pravdanju nastalog troška na bankovne račune studenata navedene u prijavnom zahtjevu za 

financiranje prijevoza studenata. 

Članak 10.  
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Studenti su dužni podnijeti zahtjev za financiranje troškova prijevoza za akademsku godinu 

2022./2023. najkasnije do 27. studenog 2022. godine, putem e-maila: studenti@opcina-otok.hr. 

 

Članak 11. 

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Otok. 

Članak 10. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata 

(Službeni glasnik broj 03/12) 

Članak 11. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom Glasniku Općine Otok“ i 

na mrežnim stranicama Općine Otok www.opcina-otok.hr. 

 

OPĆINA OTOK 

OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 024-03/22-02/18 

URBROJ: 2181-36-02/1-22-01 

Otok, 10.11.2022. g. 
 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

      Dušan Đula, v.r. 
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