
UPUTA O NAČINU PROVOĐENJA ODLUKE O KRITERIJIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA TROŠKOVA PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH 

ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2014. GODINE 
 

 
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela  Odluku 

o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola u 

razdoblju rujan – prosinac 2014. godine. (u daljnjem tekstu: Odluka) te se u nastavku 

objašnjava način njezina provođenja. 

1. OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ 
 
Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici 

koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području 

Republike Hrvatske, koji kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitoga javnog 

prijevoza (autobus i vlak), a kojima je udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno 

boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara. 

 

Iznimno, pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnoga i 

međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. 

upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako su:  

- članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za 

uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, 

- članovi kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom na području 

Vukovarsko-srijemske županije (općine Gunja, Drenovci i naselje Strošinci u Općini 

Vrbanja). 

 

Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim 

kriterijima ne ostvaruju učenici: 

- koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova 

školovanja; 

- kojima se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju 

prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave 

i dr.). 

 

Učenici kojima se učenički dom nalazi u mjestu različitom od mjesta školovanja ostvaruju 

pravo na sufinancirani odnosno financirani prijevoz od mjesta u kojem se nalazi učenički dom 

do mjesta u kojem se nalazi škola, a prema kriterijima iz Odluke. 

 

Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je: 

- adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do dva (2) km od 

željezničke postaje,  

- vozni red prilagođen održavanju nastave.  

 



Udaljenost za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza mjeri se od adrese u mjestu 

prebivališta odnosno boravišta do adrese škole. Provjera udaljenosti dviju adresa dostupna je 

uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a: http://map.hak.hr/. 

2. CIJENA UČENIČKE MJESEČNE KARTE 
 

A) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza 

ostvaruju pravo na sufinanciranje mjesečne karte za vlak ili autobus. 

Ako je cijena karte za autobus 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. 

 

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od: 

- karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte (radničke), 

- 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. 

 

B) Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na financiranje 100% troškova prijevoza 

ostvaruju pravo na financiranje pune mjesečne karte za vlak ili autobus (neovisno o limitima 

prikazanim u točki A). 

Ako je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od: 

- karte koju za mjesec plaćaju radnici, financira se 100% cijene takve karte (radničke), 

- ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, 

financira se 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja 

nastave u mjesecu. 

3. KOMBINIRANI PRIJEVOZ 
 

Učenici koji sukladno Odluci ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova prijevoza imaju 

pravo na sufinanciranje jedne mjesečne učeničke karte za odgovarajuće relacije na kojima 

koriste usluge prijevoza za vrijeme trajanja nastave. Ako učenik za dolazak u školu i 

obavljanje stručne prakse kupuje dvije mjesečne karte, ima pravo na sufinanciranje jedne po 

vlastitome izboru.  

 

Kombinirani prijevoz priznaje se učenicima koji koriste dva međumjesna javna prijevoza u 

jednom odnosno istom smjeru (ne odnosi se na slučajeve ako učenik putuje u školu s jednim 

prijevoznikom, a vraća se s nastave s drugim prijevoznikom, u tom slučaju ima pravo na 



sufinanciranje jedne mjesečne karte po vlastitome izboru). Ako učenik koristi kombinaciju 

međumjesnog i mjesnog prijevoza, sufinancira mu se mjesečna učenička karta samo za 

međumjesni prijevoz. 

 

Učenicima koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade te 

članovi kućanstva s područja oštećenih i uništenih poplavama na području Vukovarsko- 

srijemske županije imaju pravo na financiranje 100% mjesečne učeničke karte za 

odgovarajuće relacije na kojima koriste usluge mjesnog i međumjesnog prijevoza za vrijeme 

trajanja nastave.  

4. JAVNI 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) koji je pod istim uvjetima dostupan svim korisnicima prijevoznih usluga. 

 

Prema čl. 32. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, br. 82/13.) prijevoz 

putnika u unutarnjem cestovnom prometu obavlja se kao javni linijski prijevoz, posebni 

linijski prijevoz, shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, autotaksi prijevoz i kao posebni oblik 

prijevoza. 

 

S obzirom na to da su učenici ti koji odabiru prijevoznika, ugovaraju uslugu prijevoza 

kupnjom mjesečne karte te na temelju Odluke ostvaruju pravo na sufinanciranje, usluga 

javnoga linijskog prijevoza nije predmet Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 

90/11., 83/13. i 143/13.). 

 

Poštujući odredbe Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11., 83/13. i 143/13.), 

županije i Grad Zagreb odnosno osnivači srednjoškolskih ustanova mogu organizirati posebni 

linijski prijevoz ako zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za 

sufinanciranje troškova prijevoza za svibanj 2014. godine.  

 

Prema čl. 53. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, br. 82/13.) posebni 

linijski prijevoz putnika obavlja se u pravilu autobusima, a iznimno se može obavljati i 

osobnim vozilom (8 + 1) odnosno specijalnim vozilima, na osnovi sklopljenoga pisanog 

ugovora između naručitelja prijevoza i prijevoznika. Popis putnika obvezatni je sastavni dio 

ugovora. Tijekom obavljanja posebnoga linijskog prijevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor i 

popis putnika. Zabranjen je prijevoz putnika koji nisu upisani u popis putnika u posebnome 

linijskom prijevozu. 

5. MEĐUMJESNI PRIJEVOZ 
 

Prema Odluci sufinancira se međumjesni javni prijevoz odnosno prijevoz organiziran od 

mjesta prebivališta odnosno boravišta učenika do mjesta u kojem se nalazi škola. Riječ je o 

javnom prijevozu između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta odnosno boravišta i 

mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne 

samouprave (općine ili grada). 

 

Stoga u slučaju kad sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici 

Hrvatskoj (Narodne novine, broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 



44/13. i 45/13.) u sastav iste jedinice lokalne samouprave – općine ili grada ulazi više 

taksativno navedenih naselja, učenici kojima je mjesto prebivališta odnosno boravišta u tim 

naseljima, a mjesto škole u gradu (naselju s istim nazivom kao jedinica lokalne samouprave), 

imaju pravo na sufinanciranje troškova međumjesnoga prijevoza. 

6. POTVRDE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PRIJEVOZ 
 

Učenik popunjava POTVRDU 75% ili POTVRDU 100% ovisno o kriteriju iz Odluke koje 

ispunjava.   

 
 

1. POTVRDA 75% = POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA 

SUFINANCIRANJE JAVNOGA PRIJEVOZA 
 

Učenici prvih razreda koji prema kriterijima iz Odluke ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 

75% troškova javnog prijevoza, ispunjavaju POTVRDU 75% i na temeljem toga ostvaruju 

navedeno pravo kod prijevoznika.  

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na 

sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan - 

prosinac 2014. kod istog prijevoznika te nisu obvezni ispunjavati POTVRDU 75% osim u 

slučaju promjene prebivališta/boravišta, prijevoznika ili drugih preduvjeta za ostvarivanje 

prava.  

U slučaju da pripadaju posebnim kategorijama koje ostvaruju pravo na financiranje u visini 

100% troškova javnog prijevoza, učenici ispunjavaju POTVRDU 100%. 

 
Potvrda se sastoji od tri dijela koje ovjeravaju škola, roditelj i prijevoznik.  

 

A) Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije 

iz Odluke odnosno: 

- da je učenik u školskoj godini 2014./2015. upisao i redovito pohađa srednju 

školu na području Republike Hrvatske;  

- da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do 

adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara; 

- da učenik ima/nema mogućnost korištenja prijevoza vlakom sukladno uvjetima 

iz Odluke.
1
 

 

U slučaju kada se učenik koristi kombiniranim prijevozom u jednome smjeru (npr. dva 

prijevoznika autobusom ili autobus i vlak), škola mu u mjesecu rujnu ovjerava i izdaje dvije 

POTVRDE 75%. 

 

B) Roditelj učenika ovjerava drugi dio POTVRDE 75% koji se odnosi na podatke o 

prebivalištu odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke: 

- je li učenik smješten u učeničkom domu u mjestu školovanja, 

                                                           
1
 Ako učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:  
- adresa u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje;  

- vozni red prilagođen održavanju nastave. 



- financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka 

drugih državnih tijela (otočni prijevoz, programi jedinica lokalne i područne 

/regionalne/ samouprave i sl.). 

 

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do 

kopna i s kopna na otok sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o otocima (Narodne novine, 

broj 34/99., 32/02. i 33/06.).  

 

Učenici koji su u školskoj godini 2013./2014. ostvarivali pravo na financiranje troškova 

prijevoza sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, to pravo ostvaruju i u ovoj školskoj godini, ali 

na temelju ove odluke. Dakle, prijevoz im se i nadalje financira u punome iznosu na osnovi 

POTVRDE 100% koju donose prijevozniku.  

 
C) Pri kupnji mjesečne karte učenik donosi POTVRDU 75% (ovjerenu od škole i 

roditelja) prijevozniku koji: 

- popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte 

(100% iznosa); 

- ovjerava potvrdu ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola i roditelji 

ostvareni svi uvjeti za sufinanciranje na temelju Odluke; 

- umanjuje cijenu mjesečne karte prema kriterijima iz Odluke i naplaćuje 

učeniku razliku osim ako u suradnji sa županijom ili Gradom Zagrebom nije 

dogovoreno i sufinanciranje prijevoznika i/ili JLRS kada cijenu umanjuje i za 

dodatni udjel sufinanciranja. Naglašavamo da je prijevoznik preuzimanjem 

potvrde obvezan naplatiti umanjenu cijenu mjesečne karte. 
 

Iznimno, tijekom mjeseca rujna svi učenici koji su platili puni iznos mjesečne karte, a 

ostvarili su pravo na sufinanciranje, mogu zatražiti povrat kod prijevoznika. 

Naknadno donošenje potvrde za mjesece unatrag (primjerice u studenome za rujan i listopad) 

ne prihvaća se te učenici za te mjesece ne mogu ostvariti povrat za plaćene karte.  

 

 

2. POTVRDA 100% = POTVRDA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA 

FINANCIRANJE MJESNOGA I MEĐUMJESNOGA JAVNOG PRIJEVOZA 
 

Učenici prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda koji prema kriterijima iz Odluke ispunjavaju 

uvjete za financiranje 100% troškova javnog prijevoza ispunjavaju POTVRDU 100% i na 

temelju toga ostvaruju navedeno pravo kod prijevoznika.  

 

Potvrda se sastoji od četiri dijela koje ovjeravaju škola, nadležni Centar za socijalnu skrb u 

županiji, roditelj i prijevoznik. 

 

A) Ovlaštena osoba u školi pečatom i potpisom potvrđuje da učenik zadovoljava kriterije 

iz Odluke odnosno: 

- da je učenik u školskoj godini 2014./2015. upisao i redovito pohađa srednju 

školu na području Republike Hrvatske; 

- da udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do 

adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara; 

- da je učenik član kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom na 

području Vukovarsko-srijemske županije (općine Gunja, Drenovci i naselje 

Strošinci u Općini Vrbanja). 

 



U slučaju kada se učenik koristi kombiniranim prijevozom u jednome smjeru (npr. dva 

prijevoznika autobusom ili autobus i vlak), škola mu u mjesecu rujnu ovjerava i izdaje dvije 

POTVRDE 100%. 

 

B) Nadležni Centar za socijalnu skrb ovjerom drugog dijela POTVRDE 100% potvrđuje 

je li učenik član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći 

za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. 

 
C) Roditelj učenika ovjerava treći dio POTVRDE 100% koji se odnosi na podatke o 

prebivalištu odnosno boravištu i na dodatna pitanja za ostvarenje kriterija iz Odluke: 

- je li je učenik smješten u učeničkom domu u mjestu školovanja; 

- financiraju li se učeniku troškovi prijevoza u cjelini na temelju propisa i odluka 

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

 

Učenici koji imaju prebivalište na otoku ostvaruju pravo na prijevoz na otoku i od otoka do 

kopna i s kopna na otok sukladno članku 10. stavku 2. Zakona o otocima (Narodne novine, 

broj 34/99., 32/02. i 33/06.).  

 

D) Pri kupnji mjesečne karte učenik donosi POTVRDU 100% (ovjerenu od škole, Centra 

za socijalnu skrb i roditelja) prijevozniku koji: 

- popunjava podatke o relaciji prijevoza, udaljenosti i cijeni mjesečne karte 

(100% iznosa); 

- ovjerava potvrdu ako su na temelju podataka koje su ovjerili škola, Centar za 

socijalnu skrb i roditelji ostvareni svi uvjeti za financiranje na temelju Odluke; 

- nakon preuzimanja potvrde obvezno izdaje mjesečnu kartu. 

 
Iznimno, tijekom mjeseca rujna svi učenici koji su platili puni iznos mjesečne karte, a 

ostvarili su pravo na financiranje, mogu zatražiti povrat kod prijevoznika. 

Naknadno donošenje potvrde za mjesece unatrag (primjerice u studenome za rujan i listopad) 

ne prihvaća se te učenici za te mjesece ne mogu ostvariti povrat za plaćene karte.  

 

NAPOMENA:  

Potvrde se ispunjavaju i potpisuju pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću. Prema 

članku 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti ministar znanosti, obrazovanja i sporta odgovoran 

je za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava. Ako se naknadno utvrdi da učenik 

nije ispunio kriterije iz Odluke, a iskoristio je pravo na sufinanciranje odnosno financiranje, 

od odgovorne osobe koja je netočno iskazala podatke na potvrdi zatražit će se  povrat 

sredstava u državni proračun. 

7. DOKUMENTACIJA KOJU PRIJEVOZNICI DOSTAVLJAJU UZ RAČUN 
 

Uz račun koji prijevoznik dostavlja na plaćanje osnivaču prilažu se popisi (rekapitulacije) svih 

učenika koji su iskoristili pravo na sufinanciranje. Radi kontrole popisi se dostavljaju u 

papirnatome obliku i u elektroničkoj verziji (Excel format). Svakog novog učenika koji se 

pojavljuje u tome mjesecu prijevoznik je dužan posebno označiti. Prijevoznik izdaje jedan 

račun za učenike koji ostvaruju  pravo na sufinanciranje i financiranje prijevoza, ali dostavlja 

dva posebna popisa. 

 



Popisi učenika (rekapitulacije) sadrže:  

- ime i prezime; 

- naziv škole; 

- razred; 

- relaciju prijevoza od adrese prebivališta/boravišta do adrese škole; 

- udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do 

dolaznoga kolodvora u kilometrima; 

- mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte); 

- maksimalni iznos sufinanciranja utvrđen Odlukom; 

- iskorišteni iznos sufinanciranja.  

 
Prijevoznik dostavlja račun osnivaču prema mjestu u kojem se nalazi škola. 

 

Ako ne postoji mogućnost korištenja mjesečne karte, učeniku se priznaje pravo na dnevnu 

kartu za dane kada je obvezan doći u školu ili na stručnu praksu. U tom slučaju učeniku se 

sufinancira isključivo jedna pojedinačna karta u jednom danu osim učenika koji pripadaju 

posebnim kategorijama.  

 

Učenici koji koriste učeničku pretplatnu kartu za vlak P-7 ostvaruju pravo na sufinanciranje 

prema Odluci. 

 

Učenike koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade te članovi 

kućanstva s područja oštećenih i uništenih poplavama na području Vukovarsko-srijemske 

županije potrebno je iskazati u posebnom popisu koji mora sadržavati sljedeće elemente: 

- ime i prezime;  

- naziv škole; 

- razred; 

- relaciju prijevoza od adrese prebivališta/boravišta do adrese škole; 

- udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do 

dolaznoga kolodvora u kilometrima; 

- mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte).  

 

Ako prijevoznik prilikom prodaje učeničke mjesečne karte nije umanjio cijenu za 

sufinancirani dio, pri podnošenju računa osnivaču za sljedeći mjesec obvezan je priložiti i 

dokaz o izvršenom povratu sufinanciranog dijela učenicima za prethodni mjesec za koji su mu 

sredstva doznačena (ovjerenu presliku dokaza o izvršenim povratima za prethodni mjesec). 

Dokumentacija o povratima mora sadržavati sljedeće elemente:  

- ime i prezime;  

- naziv škole; 

- razred; 

- udaljenost prijevoza u jednome smjeru od mjesta polaznoga kolodvora do 

dolaznoga kolodvora u kilometrima; 

- mjesečnu cijenu prijevoza (100% iznosa mjesečne učeničke karte); 

- iznos izvršenoga povrata učeniku; 

- potpis roditelja/učenika da je povrat preuzeo. 

 
Prijevoznici koji uz fakturu ne dostave prethodno opisanu dokumentaciju, ne ostvaruju 

preduvjete (vjerodostojnu dokumentaciju) za provođenje plaćanja sufinanciranja/financiranja 

na temelju ove odluke. 



8. KONTROLA OSNIVAČA 
 
Osnivači su dužni koordinirati sve subjekte u procesu ostvarivanja prava iz Odluke 

(prijevoznike, škole, učenike) te osigurati učinkovitu provedbu Odluke.  

 

Osnivači zaprimaju fakture prijevoznika s popisima u prilogu te su dužni izvršiti kontrolu 

fakture i popisa. 

 

Obvezni sadržaj ugovora koji osnivač sklapa s prijevoznikom je cjenik svih vrsta karata za 

sve relacije i sve kategorije putnika.  

9. DOSTAVA ZAHTJEVA ZA DOZNAKU SREDSTAVA 
 

Osnivači objedinjuju račune svih prijevoznika i upućuju zahtjev za plaćanje Ministarstvu do 

20. u mjesecu. U prilogu zahtjeva za plaćanje dostavljaju se fakture svih prijevoznika s 

rekapitulacijama u papirnatom i elektronskom obliku (Excel format). Elektronski oblik popisa 

dostavlja se na adresu prijevoz@mzos.hr. 

Osnivač može dostaviti samo jedan zahtjev za mjesec. Svaki zakašnjeli račun prijevoznika 

dostavlja se sa zahtjevom za sljedeći mjesec.  

10. KONTROLA MINISTARSTVA 
 
U svrhu kontrole te sprečavanja nepravilnosti prilikom obračuna, Ministarstvo poduzima 

prethodne i naknadne kontrole te može izvršiti i kontrolu na licu mjesta kod prijevoznika ili 

osnivača.  

 

Od ove školske godine podaci o prijevozu učenika koji ostvaruju pravo na 

sufinanciranje/financiranje troškova prijevoza unosit će se u e-Maticu. Ministarstvo će 

osnivačima i školama naknadno dostaviti upute o unosu podataka koje će biti objavljene i na  

stranicama http://www.skole.hr/skole/eMatica/aktualno, 

http://www.skole.hr/skole/eMatica/upute_za_rad. 

 

Za potrebe kontrole uz podatke upisane u e-Maticu Ministarstvo može od osnivača zatražiti 

sve relevantne dokumente vezane uz prijevoz (npr. sklopljene ugovore). 

 

Ako Ministarstvo prilikom kontrole utvrdi manje nepravilnosti, obavještava osnivača koji je 

dužan u suradnji s prijevoznikom u roku od tri dana dostaviti korigirani zahtjev za plaćanje, 

novi račun i pripadajući popis. 

 
S obzirom na to da su sredstva za prijevoz učenika planirana u državnome proračunu u sklopu  

razdjela 080 – Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, ako se prilikom kontrola utvrde 

nepravilnosti koje imaju obilježje prekršaja ili sumnje na kazneno djelo, postupit će se 

sukladno članku 36. stavku 5. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Narodne 

novine, broj 141/06.) odnosno o tome će biti obaviješteno Državno odvjetništvo Republike 

Hrvatske i nadležno tijelo za nepravilnosti i prijevare pri Ministarstvu financija. O uočenim 

nepravilnostima Ministarstvo će izvijestiti i osnivača koji je dužan poduzeti sve mjere radi 

sprečavanja novih nepravilnosti. 

 

 



KLASA: 602-03/14-08/00128 

UR. BROJ: 533-01-14-0007 

Zagreb,  2. rujna 2014. 

 

 

 

MINISTAR 

 

 

prof. dr. sc. Vedran Mornar 
 

 

 
Privitak:  

- POTVRDA 75% za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnoga javnog prijevoza  

- POTVRDA 100% za ostvarivanje prava na financiranje mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza.  


