
 

                             
 

REPUBLIKA  HRVATSKA 
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O P Ć I N A  L E K E N I K  

J E D I N S T V E N I  U P R A V N I  O D J E L  

 

 
 

J A V N I    P O Z I V 

za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova javnog prijevoza za redovne 

studente s područja Općine Lekenik 

 
 
UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

I. 

U Proračunu Općine Lekenik za 2017. godinu  planirana su sredstva za sufinanciranje troškova 

prijevoza redovnih studenata s područja općine Lekenik od mjesta prebivališta do mjesta studiranja 

i obrnuto.  
 
Troškove javnog prijevoza redovitih studenata Općina Lekenik će subvencionirati u iznosu od 25% 

cijene mjesečne studentske karte javnog prijevoza (vlak ili autobus) i to u razdoblju od mjeseca 

siječnja do mjeseca prosinca 2017. 

 
II. 

 
Pravo na podnošenje zahtjeva za subvencioniranje troškova javnog prijevoza  od mjesta 

prebivališta do mjesta studiranja i obrnuto imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije: 

a) da je student redovno upisao akademsku godinu 

b) da student ima prebivalište na području Općine Lekenik 

c) da putuje sredstvima javnog prijevoza. 

Pod javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz autobusom ili vlakom od mjesta prebivališta do 

mjesta studiranja i natrag.  

 

Uz popunjen  obrazac zahtjeva obvezno se mora priložiti slijedeća dokumentacija: 

a) preslika Domovnice 

b) potvrda MUP-a o mjestu prebivališta izdanu nakon raspisivanja Javnog poziva kojom se     

     dokazuje da student ima prebivalište na području Općine Lekenik 

c) potvrdu da je upisao akademsku godinu kao redovan student 

d) izjavu o korištenju jednog od javnih prijevoza 

 

 

 



III. 

Studenti koji su već ostvarili pravo na subvenciju za tekuću godinu moraju dostaviti samo potvrdu 

da su upisali akademsku godinu kao redovan student. 

 

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

IV. 

Zahtjevi sa dokumentacijom dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici preporučeno 

putem pošte ili osobno na adresu: 

OPĆINA LEKENIK 

ZAGREBAČKA 44 

„ZAHTJEV ZA SUBVENCIJU PRIJEVOZA“ 

44272 LEKENIK 

 

 

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

 

V. 

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na web stranici Općine 

Lekenik www.lekenik.hr.  

Zahtjevi koji se ne dostave u roku i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

 

 

LISTA KORISNIKA SUBVENCIJE 

 

VI. 
Nakon pregleda zahtjeva na web stranici Općine Lekenik objaviti će se lista korisnika subvencije 

prijevoza.  

 

 

KLASA: 402-07/17-01/170 

URBROJ: 2176/12-03-17-01 

LEKENIK, 11. rujna 2017. 
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                                                                                                          IVAN MUŽEK, mag.iur. 


