
UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O SUFINANCIRANJU 
MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH 
ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2012. GODINE 
 
 
 

1. OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TEMELJEM POTVRDE 
 
MZOS je izradilo POTVRDU za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog 
prijevoza (u privitku) koju koriste svi sudionici u postupku ostvarivanja prava na 
sufinanciranje iz predmetne Odluke. Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjerava škola, 
roditelj i prijevoznik. 
 

I.  OVJERA ŠKOLE 
Škola svaki mjesec izdaje POTVRDU svakom učeniku koji ispunjava kriterije za 
ostvarivanje prava sufinanciranja troškova javnog prijevoza definirane Odukom: 

- da je učenik u školskoj godini 2012./2013. 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 
iznosi više od 5 kilometara. 

 
Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava prvi kriterij iz 
Odluke odnosno  da je učenik u školskoj godini 2012./2013. upisao i redovito pohađa srednju 
školu na području Republike Hrvatske. 
 
Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom. Na pitanje da li se 
učenik nalazi na popisu učenika koji imaju mogućnost korištenja prijevoza vlakom, škola će 
odgovarati tek od listopada (po dostavi popisa od županije i Grada Zagreba). 
 
Županije i Grad Zagreb dostavit će školama do 25. rujna 2012. godine popis učenika kojima 
će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivati samo trošak prijevoza vlakom, 
utvrđene prema sljedećim kriterijima: 

- mjesto prebivališta odnosno boravišta nalazi se u okviru 1,5 km zračne linije 
od željezničke postaje 

- prilagođenost voznog reda održavanju nastave. 
 
U slučaju kada učenik koristi kombinirani prijevoz (npr. dva prijevoznika autobusom ili 
autobus i vlak) škola mu izdaje dvije POTVRDE. 
 

II. OVJERA RODITELJA 
Roditelj učenika ovjerava drugi dio POTVRDE koji se odnosi na podatke o prebivalištu 
odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke: 

- Da li je učenik smješten u učenički dom u mjestu školovanja 
- Da li se učeniku troškovi prijevoza u cijelosti financiraju temeljem propisa i 

odluka drugih državnih tijela (otočni prijevoz, socijalni programi i sl.) 
 
 
 



III.  OVJERA PRIJEVOZNIKA 
Kod kupovine mjesečne karte učenik donosi POTVRDU (ovjerenu od škole i roditelja) 
prijevozniku koji: 

- popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte 
(100% iznosa), 

- ovjerava potvrdu ako su temeljem podataka ovjerenih od škole i roditelja 
ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje temeljem Odluke, odnosno da je učenik 
redovni polaznik škole (podatak iz ovjere škole), te da ne stanuje u domu i 
nema pravo na sufinanciranje/financiranje prijevozničke karte po drugoj osnovi 
(podatak iz ovjere roditelja iz kojeg je vidljivo da su odgovori NE; podatak iz 
ovjere škole o mogućnosti korištenja prijevoza vlakom provjerava se od 
listopada) i 

- naplaćuje učeniku najviše 25% iznosa mjesečne karte ukoliko u suradnji sa 
županijom nije dogovoreno sufinanciranje prijevoznika i/ili JLRS. 

 
Uz račun koji prijevoznik dostavlja na plaćanje županiji ili gradu Zagrebu prilažu se SVE 
POTVRDE učenika. Prijevoznik dostavlja račun županiji ili gradu Zagrebu prema mjestu u 
kojem se nalazi škola. 
 
Iznimno i samo u rujnu, prijevoznik će izraditi fotokopiju svih ovjerenih POTVRDA za 
sufinanciranje javnog prijevoza i iste do 15. rujna 2012. godine dostaviti u školu koju 
učenik pohađa.  
 
Škole će podatke iz dostavljenih POTVRDA unositi u aplikaciju „Prijevoz učenika“ prema 
uputi koju će Ministarstvo dostaviti školama tijekom rujna. 
 
 

IV.  JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ 
 
Pod javnim prijevozom učenika podrazumijeva se prijevoz od mjesta prebivališta/boravišta 
učenika do mjesta škole i od mjesta škole do mjesta prebivališta/boravišta (međumjesni 
prijevoz) i to autobusom ili vlakom. 
 
Sufinancira se isključivo javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu, odnosno 
prijevoz koji se obavlja na određenim relacijama i po unaprijed utvrđenom voznom redu, 
cijeni i općim prijevoznim uvjetima.  
 
Također, sufinancira se međumjesni javni prijevoz, odnosno prijevoz organiziran od mjesta 
prebivališta odnosno boravišta učenika do mjesta u kojem se nalazi škola. Radi se o dva 
mjesta neovisno o tome da li ta dva mjesta ulaze u sastav iste ili druge jedinice lokalne 
samouprave (općine ili grada). 
 
Gospodarskim subjektima koji obavljaju javni linijski prijevoz, u smislu posebnih propisa koji 
uređuju te djelatnosti, temeljem zakona, drugih propisa i upravnih akata, dodijeljena su 
isključiva prava, kako to definira čl. 2. st. 1. točka 19. Zakona o javnoj nabavi  („Narodne 
novine“ br. 90/11). 
Slijedom toga, a po odredbi čl. 28. stavka 2. točke 2. istoga Zakona, ugovori s prijevoznicima 
(procijenjene vrijednosti veće od 70.000,00 kn) sklapaju se provedbom pregovaračkog 
postupka javne nabave bez prethodne objave. 
Tijek tog postupka propisan je odredbom članka 37. Zakona, a uključuje objavu prethodne 
obavijesti o namjeri sklapanja ugovora, po stavku 10. istoga članka.  



Ako  nema žalbe, ugovor  se može sklopiti po isteku odgovarajućeg žalbenog roka, bez 
primjene roka mirovanja, ukoliko je u postupku sudjelovao samo jedan ponuditelj po članku 
98. stavku 2. točki 1. Zakona, dok je u slučaju sudjelovanja više ponuditelja, obvezna 
primjena odgovarajućeg roka mirovanja.  
 
 

V. PLAĆANJE 
 
Na osnovu izdanih sufinanciranih karata prijevoznik izdaje račun županiji i Gradu Zagrebu 
prema mjestu u kojem se nalazi škola učenika do 10. u mjesecu. U prilogu računa dostavlja 
sve originalne POTVRDE temeljem kojih su izdane sufinancirane karte kao i rekapitulaciju 
odnosno popis učenika po školama s iznosima (100% cijene) izdanih mjesečnih karata i 
ukupan zbroj. 
 
Županija i Grad Zagreb objedinjuju račune svih prijevoznika i upućuju zahtjev za plaćanje 
MZOS-u do 20. u mjesecu. U prilogu zahtjeva za plaćanje dostavljaju se fakture svih 
prijevoznika s rekapitulacijama. 
MZOS izvršava plaćanje županiji i Gradu Zagrebu do kraja mjeseca za troškove prijevoza 
učenika srednjih škola u tom mjesecu u visini: 

- iznosa zahtjeva za plaćanje ukoliko isti ne prelazi mjesečni limit 
- iznosa mjesečnog limita ukoliko zahtjev za plaćanje prelazi mjesečni limit. 

 
Mjesečni limit za županije i Grad Zagreb izračunava se množenjem utvrđenog limita po 
učeniku u županiji i Gradu Zagrebu s brojem učenika koji su u tom mjesecu iskoristili pravo 
na sufinanciranje karte za autobus. 
 
Limit po učeniku za županije i Grad Zagreb utvrđuje MZOS na temelju prosječne mjesečne 
cijene po učeniku i kilometru u Republici Hrvatskoj prema formuli iz Odluke. 
 
Podaci koje će škole unijeti u aplikaciju „Prijevoz učenika“  (iz dostavljenih fotokopija 
potvrda od prijevoznika za rujan), bit će osnova za donošenje odluke MZOS-a kojom će se 
utvrditi: 

- Prosječna mjesečna cijena po učeniku i po kilometru u RH 
- Limit po učeniku za županije i Grad Zagreb 

 
 
 

VI.   KONTROLA MZOS 
 
MZOS kontrolira zahtjeve za plaćanje od županija i Grada Zagreba s podacima iz aplikacije 
„Prijevoz učenika“. Također, MZOS može izvršiti uvid i u pojedinačne POTVRDE kod 
županije i Grada Zagreba on-the-spot kontrolom. 
 
 
 
 
Privitak:  
- POTVRDA za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza 
   


