
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
 
Na temelju članka članka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske 
županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 30/18 - pročišćeni tekst i 10/20) Zamjenik 
župana koji obnaša dužnost Župana dana 11. rujna 2020. godine, donosi 
 

 
 

ODLUKU 
o provođenju Odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i  

načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola  
za školsku godinu 2020./2021. 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  za školsku 
godinu 2020./2021. („Narodne novine” broj  94/20), u daljnjem tekstu: Odluka Vlade, u 
Istarskoj županiji. 
 
2. Sredstva za financiranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za 
školsku godinu 2020./2021. osigurana su u  Državnom proračunu za 2020. godinu i 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu („Narodne novine broj  117/19 i 58/20), Razdjel 080 - 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Programu 3704- Srednjoškolsko obrazovanje.  
 
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%) iz točke II. i III.  Odluke Vlade što ugovaraju izravno sa 
prijevoznicima. 
 
5. Prijevoznici mogu sudjelovati u finanicranju ostatka cijene mjesečne karte iz točke II. i 
III.Odluke Vlade. 
 
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 VII. Odluke Vlade, nakon što Ministarstvo 
znanosti i obrazovanja izvrši mjesečno plaćanje Istarskoj županiji, a što će se regulirati 
ugovorom kojeg će Istarska županija zaključiti s prijevoznicima javnog prijevoza.   
 
Sukladno točki VIII. Odluke Vlade, Istarska županija u slučaju sumnje na nezakonito 
postupanje prijevoznika, temeljem vjerodostojne dokumentacije, može sredstva doznačiti školi 
koju učenik pohađa ili samom učeniku. 
 
8. Zadužuju se Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu i Upravni odjel za 
proračun i financije Istarske županije da osiguraju provedbu ove Odluke.  
 
 
 
 



 

9. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
KLASA: 602-03/20-02/28 
URBROJ: 2163/1-01/11-20-02 
Pula, 11. rujna 2020. 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
Zamjenik župana koji obnaša 

 dužnost Župana 
Fabrizio Radin 

 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za obrazovanje,  
    sport i tehničku kulturu 
2. Upravni odjel za proračun i  
      financije 
3. Pismohrana, ovdje 
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