
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 

1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 9. listopada 2017. godine 

donio je 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

o sufinanciranju troškova prijevoza u željezničkom prometu  

za redovite studente s prebivalištem na području Grada Koprivnice 

 

 

I. 

 

 Sufinanciraju se troškovi prijevoza u željezničkom prometu za redovite studente s 

prebivalištem na području Grada Koprivnice, i to u visini 30% troškova iznosa cijene 

pretplatne karte za dnevna putovanja redovitih studenata, počevši od 01.10.2017. godine pa 

do isteka Ugovora iz točke II. ovog Zaključka. 

 

 

II. 

 

 Temeljem točke I. ovog Zaključka, Grad Koprivnica će s HŽ Putničkim prijevozom 

d.o.o. Zagreb, Strojarska cesta 11, sklopiti ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza 

redovitih studenata s prebivalištem na području Grada Koprivnice. 

 Ugovor iz stavka 1. ove točke sklopiti će se od 01.11.2017. godine pa do kraja 

akademske 2017/2018. godine. 

 Subvenciju za mjesec listopad 2017. godine redoviti studenti mogu ostvariti na temelju 

Zahtjeva kojem su dužni priložiti presliku osobne iskaznice, potvrdu o redovnom polasku 

studija i kopiju kupljene karte za listopad. 

 Zahtjev iz stavka 3. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog 

Zaključka. 

 

 

III. 

 

Sredstva za podmirenje troškova iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu 

Grada Koprivnice za 2017. godinu, pozicija 3520, broj konta: 3722 – Naknade građanima i 

kućanstvima u naravi. 

   

 

KLASA: 402-07/17-01/0001 

URBROJ: 2137/01-04/3-17-1 

Koprivnica, 9. listopada 2017.  

 

 

 

                                                     

 GRADONAČELNIK: 

  

                    Mišel Jakšić, dipl. oec.                                                                                                 



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

   
 Sukladno Ugovoru broj 145/16. o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih 

studenata s područja Grada Koprivnice, Grad Koprivnica subvencionira prijevoz redovitih 

studenata u visini 30% troškova mjesečne karte za prijevoz željeznicom, počevši od 1. listopada 

2016. godine do 30. rujna 2017. godine. Tijekom 2016./2017. akademske godine, odnosno u 

periodu od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine iz Proračuna Grada Koprivnice je 

utrošeno 71.916,92 kn za subvencioniranje 465 mjesečnih studentskih karata.  

U Proračunu Grada Koprivnice za 2017. godinu za subvencioniranje troškova prijevoza 

redovitih studenata osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 114.400,00 kn.  

Obzirom na navedeno, predlaže se zaključenje novog ugovora za akademsku godinu 

2017./2018. o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih studenata s prebivalištem na području 

Grada Koprivnice u željezničkom prometu.  

  

 

                                    Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

       UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

                                             I EUROPSKE POSLOVE 

       

       Pročelnik: 

           Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 

     

 


