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   REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
     OPĆINA DUGI RAT
      Općinski načelnik

KLASA: 024-06/22-01/45
URBROJ: 2181-22-02/1-22-1
Dugi Rat, 28. lipnja 2022.godine

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 34. Statuta Općine Dugi Rat („Službeni glasnik“- službeno glasilo Općine Dugi Rat, broj 5/21), općinski načelnik Općine Dugi Rat donosi sljedeću

O D L U K U

o sufinanciranju troškova prijevoza određenih kategorija mještana s područja Općine Dugi Rat za srpanj i kolovoz 2022. godine


Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se kategorije mještana i način na koji Općina Dugi Rat sufinancirati troškove prijevoza sa Dalmatinac bus d.o.o. ili dr. javnim prijevoznikom za srpanj i kolovoz 2022. godine.

Članak 2.

(1) Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove prijevoza učenicima, studentima, umirovljenicima, nezaposlenima i 100% -tnim invalidima ukoliko isti imaju prebivalište na području Općine Dugi Rat.

(2) Općina Dugi Rat će sufinancirati troškove prijevoza za korisnike iz stavka 1. ovog članka na način da svakom korisniku prijevoza, koji dostavi original pojedinačne karte i ispunjava tražene uvjete nadoknadi novčani iznos u visini do maksimalno 16 pojedinačnih karata mjesečno.

(3) Iznimno korisnicima iz stavka 1. ovog članka će se nadoknaditi povrat novčanih sredstava do maksimalno 22 pojedinačne karte mjesečno ukoliko uz original pojedinačne karte dostavi potvrdu škole, fakulteta, liječnika, sportske udruge o točnom broju dana polazaka/odlazaka na studij, trening, preglede, terapiju i sl.


Članak 3.

Povrat novčanih sredstva omogućava se isplatom gotovinskih novčanih sredstava na blagajni Općine Dugi Rat do 15. u mjesecu za prethodni mjesec ponedjeljkom i četvrtkom u vremenskom periodu od 8-11 sati.
Uz zahtjev za povrat dužni su priložiti sljedeće dokaze:
	osobnu iskaznicu na uvid ili uvjerenje o prebivalištu
	original kupljene pojedinačne karte
	kao dokaz statusa učenika, studenta, umirovljenika, 100% invalida može se priložiti:

a) preslike mjesečnih pokaznih karata Dalmatinac bus d.o.o. u zadnja 3 mjeseca, ili
	potvrdu škole ili fakulteta/potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti/ dokaz da je riječ o umirovljeniku / dokaz o invalidnosti

	korisnici iz članka 2. stavka 3. ove Odluke trebaju dostaviti potvrdu škole, fakulteta, liječnika, sportske udruge o točnom broju dana polazaka/odlazaka u školu, na studij, trening, preglede, terapiju i sl. 



      OPĆINSKI NAČELNIK:


    mr. Tonči Bauk, dipl. ing.




