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Predmet: OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA  

        - Sufinanciranje pokaznih karata - 
 
 
Općina Muć je u proračunu za 2019. godinu osigurala sredstva za sufinanciranje mjesečnih pokaznih 

autobusnih karata za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Općine Muć. 

Obavještavaju se učenici srednjih škola, sa područja Općine Muć koji koriste usluge javnog prijevoza, da ostvaruju pravo na 

sufinanciranje mjesečne pokazne autobusne karte na relaciji mjesto stanovanja – Split, na način da će učenici plaćati pokaznu kartu 

u iznosu od 100,00 kuna, dok će ostatak iznosa plaćati Općina Muć. 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza potrebno je ispuniti Zahtjev sa prilozima (potvrda o upisu u srednju 

školu te preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu) te ih dostaviti u Općinu Muć što prije_, kako bi na vrijeme mogli dobiti 

sufinancirane pokazne karte. 

Općina Muć će popis odobrenih zahtjeva dostaviti javnom prijevozniku Promet d.o.o. na temelju kojih će se izdavati sufinancirane 

pokazne karte. 

Ispunjeni Zahtjev možete donijeti u pisarnicu Općine Muć radnim danom od 7.30 do 15.30, ili  poštom na adresu Općina Muć, Don ji 

Muć 254, 21203 Donji Muć. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Predmet: OBAVIJEST STUDENTIMA  

       - Sufinanciranje pokaznih karata – 
 

 

Općina Muć je u proračunu za 2019. godinu osigurala sredstva za sufinanciranje mjesečnih pokaznih 
autobusnih karata za redovne studente akad. godine 2019./2020. koji imaju prebivalište na području 
Općine Muć (razliku između ekonomske i studentske karte). 
 
Obavještavaju se redovni studenti sa područja Općine Muć koji koriste usluge javnog prijevoza, da ostvaruju pravo na 

sufinanciranje mjesečne pokazne autobusne karte na relaciji mjesto stanovanja – Split, na način da će studenti plaćati pokaznu 

kartu u iznosu od 100,00 kuna, dok će ostatak iznosa plaćati Općina Muć. 

Za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova prijevoza potrebno je ispuniti Zahtjev sa prilozima (potvrda o upisu u akademsku 
godinu te preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu) te ih dostaviti u Općinu Muć najkasnije do 04. listopada 2019. 
godine, kako bi sufinancirane pokazne karte mogli dobiti za mjesec listopad. 

 
Općina Muć će popis odobrenih zahtjeva dostaviti javnom prijevozniku Promet d.o.o. na temelju kojih će se izdavati sufinancirane 

pokazne karte. 

Oni koji ne dostave Zahtjev u navedenom roku, plaćati će ekonomsku cijenu pokazne karte. 

Ispunjeni Zahtjev možete donijeti u pisarnicu Općine Muć radnim danom od 7.30 do 15.30, ili poštom na adresu Općina Muć, Donj i 
Muć 254, 21203 Donji Muć. 

 

                                                                    v.r. Općinski načelnik 

                                                                                                                                                                       FILIP STUPALO 

                                                                                                                                                           

 

http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2017/09/Zahtjev-za-sufinanciranje-pokaznih-karata.pdf
http://www.muc.hr/wp-content/uploads/2017/10/Zahtjev-za-prijevoz-sufinanciranje-pokaznih-karata-studenti.pdf

