
Temeljem članka 7. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 

2022./2023. godinu („Službene novine Općine Vrsar – Orsera“, 08/22), koju je donio Općinski 

načelnik Općine Vrsar – Orsera, Jedinstveni upravni odjel raspisuje 

OGLAS 

za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2022./2023. godinu 

 

Članak 1. 

(1) Općina Vrsar - Orsera (u daljnjem tekstu: Općina) sufinancirat će mjesečne odnosno 

dnevne troškove prijevoza (u daljnjem tekstu: troškovi prijevoza) redovitih učenika 

srednjih škola koji ispunjavaju uvjete određene navedenom Odlukom, od rujna 2022. 

godine do lipnja 2023. godine. 

(2) Pravo sufinanciranja troškova prijevoza imaju redoviti učenici koji imaju prebivalište na 

području Općine i koji stvarno borave na području Općine. 

(3) Prebivalište na području Općine, osim učenika, treba imati barem jedan roditelj učenika. 

 

Članak 2. 

(1) Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju učenici koji dnevno putuju od mjesta 

stanovanja do mjesta školovanja, a upisani su u programe redovitog obrazovanja u jednoj 

od srednjih škola sa sjedištem na području Istarske županije. 

(2) Općina će sufinancirati dio cijene mjesečne učeničke karte koji se ne sufinancira temeljem 

Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika 

srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. („Narodne novine“, broj 101/22) te odluke 

javnog linijskog prijevoznika kojom se odobrava popust na cijenu mjesečne učeničke karte, 

i to u iznosima ovisno o relacijama sukladno čl. 4. st. 1. Odluke. 

(3) Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju i učenici smješteni u domove na 

području Istarske i Primorsko-goranske županije na način da Općina sufinancira dio cijene 

povratne karte jednom tjedno od mjesta prebivališta do mjesta u kojem se nalazi učenički 

dom, i to u iznosima ovisno o relacijama sukladno čl. 4. st. 2. ove Odluke. 

(4) Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ostvaruju i učenici smješteni u domove na 

području Republike Hrvatske izvan Istarske i Primorsko-goranske županije na način da 

Općina sufinancira dio cijene povratne karte jednom mjesečno od mjesta prebivališta do 

mjesta u kojem se nalazi učenički dom, i to u iznosu određenom u čl. 4. st. 3. ove Odluke. 

(5) Učenici koji dnevno putuju odnosno koji su smješteni u domove, a koji su korisnici ili su 

članovi obitelji (kućanstva) koje su korisnici prava sukladno odredbama Odluke o 

socijalnoj skrbi Općina Vrsar-Orsera, temeljem rješenja nadležnog Jedinstvenog upravnog 

odjela ostvaruju pravo na dvostruki iznos financiranja određen u čl. 4. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

(1) Mjesečni iznos sufinanciranja troškova prijevoza za mjesečne učeničke karte iznosi: 

 

Relacija Iznos sufinanciranja 

Vrsar – Poreč 165,76 kuna (22,00 eura) 

Vrsar - Pazin 301,38 kuna (40,00 eura) 

Vrsar – Rovinj 180,83 kune (24,00 eura) 

Vrsar – Pula 354,12 kuna (47,00 eura) 

Vrsar - Buje 271,24 kuna (35,00 eura) 

Iznosi sufinanciranja od Vrsara do Poreča, Pazina, Rovinja, Pule i Buja, primjenjuju se i na 

odgovarajuće relacije iz ostalih naselja koja pripadaju području Općine. 

 



(2) Iznos sufinanciranja troškova prijevoza za tjednu povratnu kartu učenika smještenih u 

domovima na području Istarske i Primorsko-goranske županije iznosi: 

 

Relacija Iznos sufinanciranja 

Vrsar – (Poreč) - Pula 60,28 kuna (8,00 eura) 

Vrsar – (Poreč) - Rijeka 105,48 kuna (14,00 eura) 

 

Iznosi sufinanciranja od Vrsara do Pule i Rijeke primjenjuju se i na odgovarajuće relacije iz 

ostalih naselja koja pripadaju području Općine. 

  

 

(3) Iznos sufinanciranja troškova prijevoza za povratnu kartu za učenike s područja Općine 

smještenih u domovima izvan područja Istarske i Primorsko-goranske županije iznosi 150,69 

kuna (20,00 eura) mjesečno.  

 

Članak 4. 

(1) Učenici koji se zbog određenih razloga ispišu ili upišu u drugu srednju javnu školu ili 

promjene mjesto školovanja, dužni su odmah o istom obavijestiti Jedinstveni upravni odjel 

Općine, koji će utvrditi da li učenik i dalje ostvaruje pravo na sufinanciranje troškova 

prijevoza. 

(2) Učenici su dužni bez odgode obavijestiti Jedinstveni upravni odjel Općine o odjavi svog 

prebivališta i prebivališta roditelja s područja Općine, u kojem slučaju gube pravo na 

sufinanciranje troškova prijevoza i to od dana odjave, te su dužni Općini vratiti novčane 

iznose primljene za troškove prijevoza nakon tog dana. 

 

Članak 5. 

Iznos s kojim Općina sufinancira troškove prijevoza isplaćivat će se učenicima koji ispunjavaju 

uvjete iz navedene Odluke mjesečnim uplatama na račun učenika ili roditelja učenika. 

 

Članak 6. 

(1) Zahtjevi se podnose u vremenu od 17.10. do 31.10.2021. godine na propisanom obrascu 

koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili preuzeti s općinske 

službene web stranice (www.vrsar.hr).  

(2) Zahtjevu se prilažu: 

− preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu učenika  

− preslika/e osobne/ih iskaznice/a ili uvjerenje o prebivalištu roditelja učenika, 

− izvornik ili preslika potvrde škole o upisu u školsku godinu 2022./2023., 

− potvrda o smještaju u učenički dom  

(3) Temeljem zaprimljenih zahtjeva Općinski načelnik donijet će Zaključak o ostvarenim 

pravima na sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku 

2022./2023. godinu, koji će se objaviti na općinskoj službenoj web stranici (www.vrsar.hr). 

 

Članak 7. 

Za dvojno iskazivanje iznosa u ovom Oglasu korišten je fiksni tečaj konverzije od 7,53450, 

temeljem Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ 

br. 57/22, 88/22) 

 

Članak 8. 

Ovaj Oglas objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Vrsar-Orsera i na službenim web stranicama 

Općine Vrsar-Orsera www.vrsar.hr. 



 

KLASA:  602-01/22-01/05 

URBROJ: 2163-40-01-04/42-22-2 

Vrsar – Orsera, 14.10.2022.          
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Slobodan Vugrinec,v.r 


