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Predmet: Prijedlog Odluke o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i  
                načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u  
                razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine  
               - dostavlja se 
 
 
 U privitku se dostavlja tekst prijedloga Odluke o provođenju Odluke Vlade Republike 
Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola u  razdoblju siječanj-lipanj 2017. u Istarskoj županiji, radi upućivanja istog na 
razmatranje i donošenje. 
 
 S poštovanjem, 
 
                                                                                                             Pročelnica 
                                                                                                         Patricia Percan 
 
Privitak: 
- kao u tekstu 
 
Dostaviti: 
1. Naslovu 
2. Pismohrana, ovdje 
 
 
 
  
 



Na temelju članka članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", br. 10/09, 4/13 i 16/16) Župan Istarske županije dana 18. siječnja 2017. godine 
donosi 
 

 
O D L U K U 

o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske  
o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 

škola u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine u Istarskoj županiji 
 

 
1. Ovom Odlukom utvrđuje se način provođenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o 

kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola  
u razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine („Narodne novine” broj 123/16), u dalnjem tekstu: 
Odluka Vlade, u Istarskoj županiji. 

2. Sredstva za financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine  osigurana su u  Državnom proračunu za 2017. 
godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine broj 119/16) u razdjelu 
080 - Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u visini  od 173.940.282 kuna. 

3. Istarska županija neće sudjelovati u sufinanciranju ostatka cijene (25%) iz točke II. i III. 
Odluke Vlade. 

4. Jedinice lokalne samouprave na području Istarske županije mogu sudjelovati u 
financiranju ostatka cijene mjesečne karte (25%) što ugovaraju izravno sa prijevoznicima. 

5. Prijevoznici mogu sudjelovati u finanicranju ostatka cijene mjesečne karte. 
6. U ostatku cijene mjesečne  karte iz točke 4. i 5. ove Odluke sudjeluju roditelji učenika. 
7. Istarska županija će prijevoznicima javnog prijevoza, koji obavljaju uslugu prijevoza 

učenicima koji pohađaju srednje škole na području Istarske županije, isplatiti ukupne 
mjesečne iznose za troškove prijevoza iz točke VI. Odluke Vlade, nakon što Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta izvrši mjesečno plaćanje Istarskoj županiji, a što će se 
regulirati ugovorom kojeg će Istarska županija zaključiti s prijevoznicima javnog prijevoza.   

8. Sukladno točki VII. Odluke Vlade, Istarska županija u slučaju sumnje na nezakonito 
postupanje prijevoznika, temeljem vjerodostojne dokumentacije, može sredstva doznačiti 
školi koju učenik pohađa ili samom učeniku. 

9. Zadužuju se Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Upravni odjel za 
proračun i financije Istarske županije da osiguraju provedbu ove Odluke.  

10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije”. 

 
 
KLASA: 602-03/17-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-2 
Pula, 18. siječnja 2017. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

 ŽUPAN 
            mr.sc. Valter Flego 
 
Dostaviti: 
1. UO za obrazovanje, sport i tehničku kulturu IŽ, 
2. UO za proračun i financije IŽ, 
3. Objava 
4. Pismohrana, ovdje 
 



O B R A Z L O Ž E N J E 
 

1. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE  OVIH AKATA 
 
Ovaj akt donosi se na  temelju članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine 
Istarske županije", br. 10/09, 4/13 i 16/16). 

      Člankom 65. Statuta utvrđene su ovlasti župana, a člankom 85. vrste akata koje župan 
donosi.  

 
          2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE REGULIRAJU OVIM AKTIMA 
    

Odredbom članka 143. stavka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi („Narodne novine“, broj 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 16/12., 86/12., 94/13. i 
152/14.) propisano je da Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima 
državnog proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju, odnosno 
sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola te odlukom utvrditi mjerila i kriterije na 
temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prijevoza. 

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o kriterijima i načinu financiranja 
troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 
2017. godine ("Narodne novine" broj 123/16), u daljnjem tekstu Odluka Vlade. Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta donijelo je Uputu o načinu provođenja Odluke o kriterijima i 
načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-
lipanj 2017. godine KLASA: 602-03/16-08/451 URBROJ: 533-27-117-2 od 2. siječnja 2017. 
godine.  

 Pod javnim prijevozom učenika, u smislu Odluke Vlade, podrazumijeva se javni 
linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak). 
Sukladno točki II. Odluke Vlade osnivači srednjih škola mogu organizirati posebni linijski 
prijevoz ukoliko zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za 
sufinanciranje troškova prijevoza za studeni  2016. godine.  

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će podmirivat trošak prijevoza 
vlakom, ako je: adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od 
željezničke postaje i da je vozni red prilagođen održavanju nastave. 

Odlukom Vlade utvrđeni su kriteriji za ostvarivanje prava sufinanciranja  75% troškova 
javnog prijevoza, i to: 

- da je učenik u školskoj godini 2016./2017. upisao i redovito pohađa srednju školu na 
području Republike Hrvatske, 

- da učenik kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog 
linijskog prijevoza (autobus i vlak), 

- da udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta učenika do mjesta 
škole/praktične nastave i vježbi te stručne prakse iznosi više od 5 kilometara. 

 Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema prethodnom kriterijima ne 
ostvaruje učenik: 

- koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja, 
-  kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju 

prebivalište na otocima,  programi jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i dr.) 

-  koji su smješteni u privatnom smještaju u mjestu školovanja. 
 

Sredstva za financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 
razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine osigurana su Državnim proračunom za 2017. godinu i 
projekcijama za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine” broj 119/16) u razdjelu 080 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te za provođenje Odluke Vlade iz točke 1.,  
sredstva iznose 173.940.282 kuna. 



Prema navedenim kriterijima jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu 
mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju 
na njihovom području u iznosu od 75% cijene mjesečne karte za vlak i autobus, ali na način 
da su Odlukom Vlade određeni maksimalni iznosi cijena mjesečnih karata prema relaciji 
prijevoza, za mjesečne karte za autobus. Ukoliko je  cijena mjesečne karte za autobus veća 
od: 
      - karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte 
      - ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, 
sufinancira se 75% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave 
u mjesecu (uzimajući u obzir najpovoljniji iznos). 
      Odlukom Vlade utvrđeno je da ukoliko je cijena mjesečne karte za autobus, 
uključujući i porez na dodanu vrijednost,  veća od: 

– 450 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450 kuna, 

– 650 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 
650 kuna, 

– 800 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 
800 kuna, 

– 950 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 
950 kuna, 

– 1.100 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 
1.100 kuna, 

– 1.300 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300 kuna. 

 Također pravo na sufinanciranje/financiranje ostvaruju i učenici koji pohađaju programe 
čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnom programima sa 
stručnom praksom.  
Kao i u prethodnom razdoblju, učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik 
zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje 
područje socijalne skrbi financira se 100% cijene mjesečne učeničke karte. 

Istarska županija neće sudjelovati u sufinanciranju ostatka cijene iz točke II.  i  III. 
(25%) Odluke Vlade. U ostatku cijene mjesečne učeničke karte (25%) mogu sudjelovati 
jedinice lokalne samouprave, prijevoznici i/ili roditelji. 
 Istarska županija će nakon što Ministarstvo, sukladno točki VI. Odluke Vlade, 
sredstva doznači Istarskoj županiji, izvršiti isplatu prijevoznicima, a što će se regulirati 
ugovorom kojeg će Istarska županija zaključiti s prijevoznicima javnog prijevoza, odnosno 
sukladno točki  VII. Odluke Vlade, u slučaju sumnje na nezakonito postupanje prijevoznika, 
temeljem vjerodostojne dokumentacije može sredstva doznačiti školi koju učenik pohađa ili 
samom učeniku.  
 
 
III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU FINANCIRANJA 
TROŠKOVA PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 
 

                   Sredstva za financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 
razdoblju siječanj-lipanj 2017. za provedbu Odluke Vlade  osigurana su u  Državnom 
proračunu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


