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PRIJEDLOG
ODLUKE O SUFINANCIRANJU
MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA
ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. kolovoza 2017. godine donijela Odluku o
kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku
godinu 2017./2018. ("Narodne novine" broj 78/17.) (nastavno: Odluka Vlade). Ovom Odlukom Vlade
utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih
učenika srednjih škola u spomenutom razdoblju.
Odlukom Vlade propisano je da pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog
prijevoza ostvaruje učenik koji je u školskoj godini 2017./2018. upisao i redovito pohađa srednju školu
na području Republike Hrvatske, ako kupuje mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog
prijevoza (autobus i vlak), a kojem udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta
učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.
Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, podmirivat će se
trošak prijevoza vlakom ako je adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2
km od željezničke postaje, a vozni red prilagođen održavanju nastave.
Iznimno pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog
javnog prijevoza ostvaruje učenik koji je u školskoj godini 2017./2018. upisao i redovito pohađa
srednju školu na području Republike Hrvatske ako je član kućanstva koje je korisnik zajamčene
minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne
skrbi.
Navedena prava na sufinanciranje odnosno financiranje ne ostvaruje učenik koji je smješten u
učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja ili kojem se troškovi prijevoza u
cijelosti financiraju iz drugih izvora.
Odlukom Vlade propisano je da će se jedinicama područne (regionalne) samouprave
mjesečno osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovu
području.
Odlukom Vlade, također je propisano da će se u mjesecu kad se nastava održava dio mjeseca,
sufinancirati, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja
nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos, a iznimno učenicima u programima čiji se
veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te drugim strukovnim programima sa stručnom
praksom, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna karta, odnosno pojedinačne karte za dane
pohađanja praktične nastave i vježbi te stručne prakse u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.
Postupak utvrđivanja i ostvarivanja prava na sufinanciranje odnosno financiranje troškova
prijevoza uređen je Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
S ciljem pridonošenja ostvarenju intencije ove Odluke, Osječko-baranjska županija uključuje
se i u ovom razdoblju u sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije u iznosu 7,5% od ukupnog mjesečnog
iznosa cijena učeničkih karata za vlak, odnosno autobus sukladno kriterijima propisanim točkom II. i
III. Odluke Vlade.
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U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019.
godinu u Razdjelu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu predviđena su
sredstva za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola na području Županije u ukupnom iznosu od
29.050.000,00 kuna. Od toga, iznos od 2.050.000,00 kuna financira Osječko-baranjska županija dok
iznos od 27.000.000,00 kuna financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Odluke koja
u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 141. stavak 1. podstavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,
152/14. i 7/17.), članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) a u svezi s točkom X.
Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
("Županijski glasnik" broj 9/16. i 3/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______
sjednici ________________ 2017. godine

ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije za školsku godinu
2017./2018.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos, način i kriteriji sufinanciranja međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije za školsku godinu
2017./2018.
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje odnosno financiranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih
škola na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) putem Ministarstva znanosti i
obrazovanja (nastavno: Ministarstvo) imaju svi redoviti učenici srednjih škola na području Županije
sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog
prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. ("Narodne novine" broj
78/17.) (nastavno: Odluka Vlade).
Članak 3.
Županija će u školskoj godini 2017./2018. dodatno sufinancirati međumjesni javni prijevoz
redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Županije u iznosu od 7,5% cijene
mjesečne učeničke karte za vlak odnosno autobus, utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema točki
II. i III. Odluke Vlade.
Članak 4.
Pravo iz članka 2. i 3. ove Odluke korisnici mogu ostvariti na način utvrđen Uputama
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Članak 5.
Sredstva iz članka 2. ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem računa
ispostavljenog nakon provedenog postupka uređenog Uputama iz članka 4. ove Odluke.
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Sredstva iz članka 3. ove Odluke bit će uplaćena javnim prijevoznicima temeljem Ugovora s
prijevoznicima.
Članak 6.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Osječko-baranjske županije za
2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Dragan Vulin
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