
 
 
Na temelju članka 19. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 
broj  33/01 – 98/19) te članka  44. Statuta Općine Muć  („Službeni glasnik Općine Muć“ broj 03/13, 
05/13, 02/20 i 01/21), Općinski načelnik Općine Muć dana 29. listopada 2021. godine donosi  

 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju troškova javnog autobusnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa 

područja Općine Muć u školskoj godini 2021./2022. te troškova javnog autobusnog prijevoza 
redovitih studenata sa područja Općine Muć u akademskoj godini 2021./2022. 

 
 

Članak 1. 
Redovnim učenicima srednjih škola i redovnim studentima sa područja Općine Muć, a koji imaju 
prebivalište na području Općine Muć, sufinancirati će se troškovi javnog autobusnog prijevoza na 
relaciji mjesto stanovanja - Split u iznosu od 100% od pune cijene karte, za školsku i akademsku 
godinu 2021./2022.  
 

Čanak 2. 
Troškove javnog autobusnog prijevoza za osobe iz članka 1. ove odluke Općina Muć će sufinancirati 
plaćanjem društvu Promet d.o.o. Split (dalje: prijevoznik) pokazne mjesečne karte.  
 

Članak 3. 
Sredstva sufinanciranja iz članka 2. ove odluke Općina Muć će uplatiti izravno na račun prijevoznika, a 
po ispostavljenim fakturama od strane prijevoznika i dostavi liste od istog na kojoj će biti iskazani 
podaci učenika i studenata kojima je izdana pokazna karta.     
 

Članak 4. 
Korisnici iz članka 1. ove odluke kojima se financira javni autobusni prijevoz dužni su društvu Promet 
d.o.o. Split na uvid dostaviti: 
- potvrdu o upisu u srednju školu,  
- potvrdu o upisu u akademsku godinu 2021./2022. te  
- dokaz o prebivalištu (presliku osobne iskaznice ili potvrdu policijske postaje o prebivalištu).   
 

Članak 5. 
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo – za realizaciju ove odluke. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u „Službenom oglasniku Općine Muć“, 
a primjenjuje se od 1. studenog 2021. godine do završetka školske i akademske godine 2021./2022.  
 

Općinski načelnik 
  FILIP STUPALO 
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