
 
 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 

 

 

Na temelju članka 69. stavka 4. i članka 142. stavka 1. točke 17. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 

94/13, 152/14 i 7/17) i Državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu te projekcije za 

2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17), ministrica znanosti i obrazovanja donosi 

  

 

O D L U K U 

 

o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih  

nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama  

u razvoju u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2018./2019. 

 

 

I. 

 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih 

nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu: 

učenik) u srednjoškolskim programima za školsku godinu 2018./2019. 

 

 

Troškovi prijevoza  

 

II. 

 

(1) Učenicima koji imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja osiguravaju se povećani 

troškovi prijevoza prema članku 69. stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi te troškovi prijevoza za pratitelja kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj nužan. 

 

(2) Učenici kojima je javni prijevoz neprilagođen imaju pravo na nadoknadu troškova za 

prilagođeni prijevoz koji može biti osiguran kao: 

- individualni prijevoz roditelja (osobnim automobilom) ili 

- prijevoz vlastitim školskim vozilom za prijevoz učenika ili 

- prijevoz ovlaštenog prijevoznika. 

 

(3) Povećani troškovi iz stavka 1. ove točke odnose se na učenike: 

- u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ustanove) koje su u 

nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), 

- u redovitim srednjim školama (u daljnjem tekstu: ustanove) kojima je osnivač Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

 

III. 

 

(1) Odluku o potrebi prilagođenog prijevoza i prijevoza pratitelja za učenika donosi povjerenstvo 

ustanove u čijem sastavu su ravnatelj, stručni suradnik i nastavnik. 

 

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ove točke predlaže prilagođeni oblik prijevoza vodeći računa o 

cijeni prijevoza te vrsti i stupnju teškoće učenika ako je javni prijevoz neprilagođen za učenika - 

predlaže prijevoz ovlaštenoga prijevoznika.  

 

 



 
 

IV.  

 

(1) Zahtjev za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza škola dostavlja Ministarstvu - Upravi za 

potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja najkasnije do 31. listopada 2018. godine.  

 

(2) Zahtjev za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza može se podnijeti i nakon roka utvrđenog 

stavkom 2. ove točke ako je učeniku rješenje o primjerenome obliku školovanja izdano tijekom školske 

godine te ako učenik promijeni mjesto stanovanja ili ustanovu u kojoj se obrazuje.  

 

(3) Uza zahtjev za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza, ustanova je dužna dostaviti:  

-  zahtjev roditelja ili staratelja za osiguravanjem prilagođenog prijevoza, 

- odluku povjerenstva ustanove o potrebi praćenja učenika tj. prilagođenog oblika prijevoza za 

učenika (individualni prijevoz roditelja, prijevoz ovlaštenog prijevoznika, školski kombi), 

- presliku rješenja o primjerenom programu obrazovanja ureda državne uprave u županiji tj. 

Gradskog ureda za obrazovanje Grada Zagreba za učenika, 

- podatke o relaciji prijevoza i broju kilometara od kuće do škole (presliku HAK karte) ako je 

riječ o individualnom prijevozu,  

- prijedlog ugovora za poseban prilagođeni prijevoz ako je riječ o prijevozu ovlaštenog 

prijevoznika. Ustanova koja namjerava sklopiti ugovor o prilagođenom prijevozu za više učenika s 

jednim ovlaštenim prijevoznikom dostavit će i zatražiti suglasnost Ministarstva na jedan prijedlog 

ugovora kojim će biti obuhvaćeni svi učenici i relacije prijevoza,  

- financijski plan troškova prijevoza učenika s teškoćama u razvoju koji obvezno sadrži popis 

učenika koji se prevoze pojedinim vozilom, planirani broj kilometara svakog dana i relacije prijevoza 

učenika ako ustanova ima vlastito kombi vozilo za prijevoz učenika. 

 

(4) Na zahtjev za sufinanciranje povećanih troškova prijevoza iz stavka 1. ove točke Ministarstvo 

daje suglasnost. Škola ili posebna ustanova odgoja i obrazovanja ugovor s ovlaštenim prijevoznikom 

zaključuje nakon dobivene suglasnosti Ministarstva na prijedlog ugovora.  

 

 

V. 

 

(1) Ministarstvo nadoknađuje troškove goriva prema prijeđenom broju kilometara za odobreni 

individualni prijevoz roditelja kao pratitelja i to: 

- 10% važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj obavlja prijevoz, 

- 15% važeće cijene goriva ako roditelj prevozi više od jednog učenika. 

 

(2) Prijeđeni broj kilometara u jednom danu obračunava se na način da se broj kilometara od kuće 

do ustanove i natrag množi s dva. 

 

(3) Ukupan mjesečni broj kilometara čini umnožak broja radnih dana provedenih na nastavi u tome 

mjesecu i prijeđenog broja kilometara u jednome danu. 

 

 

VI. 

  

Troškovi prijevoza obračunavaju se svakog mjeseca, a ustanova je dužna Ministarstvu – Upravi za 

potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja dostaviti zahtjev za isplatu troškova prijevoza 

učenika, zajedno s preslikom računa ovlaštenog prijevoznika (ako je izdana suglasnost za prijevoz 

ovlaštenog prijevoznika) ili preslikom mjesečnog pokaza/karte javnog prijevoza (ako je izdana 

suglasnost za prijevoz pratitelja), do 5. u mjesecu za protekli mjesec.  

 

 

Troškovi posebnih nastavnih sredstava i pomagala 



 
 

VII. 

 

(1) Ministarstvo će osigurati sredstva za povećane troškove fotokopirnoga materijala 

(umnožavanje internih udžbenika) te posebna nastavna sredstva i pomagala sljedećim ustanovama: 

- posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja (u daljnjem tekstu: ustanove) koje su u 

nadležnosti Ministarstva, 

- redovitim srednjim školama (u daljnjem tekstu: ustanove) kojima je osnivač Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koje imaju odobrenje Ministarstva 

za provođenje programa za učenike s teškoćama u razvoju, 

- redovitim srednjim školama (u daljnjem tekstu: ustanove) kojima je osnivač Republika 

Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje izvode praktičnu nastavu u 

vlastitim školskim radionicama za učenike s teškoćama u razvoju drugih ustanova iz alineje 1. i 2. 

ovoga stavka s kojom su sklopile ugovor o međusobnoj suradnji. 

 

(2) Povećane troškove iz stavka 1. ove točke Ministarstvo će financirati u iznosu od: 

- 10,00 kuna (deset kuna) mjesečno po učeniku za izvođenje nastave, 

- 10,00 kuna (deset kuna) mjesečno po učeniku za izvođenje praktične nastave u vlastitoj školskoj 

radionici, 

- 15,00 kuna (petnaest kuna) mjesečno po učeniku ustanovi koja izvodi praktičnu nastavu u 

vlastitoj školskoj radionici za učenike druge ustanove.  

 

 

VIII. 

 

(1) Ustanove iz točke 7. ove odluke dužne su od Ministarstva – Uprave za potporu i unaprjeđenje 

sustava odgoja i obrazovanja zatražiti odobrenje za financiranje povećanih troškova posebnih 

nastavnih sredstava i pomagala i uza zahtjev dostaviti: 

- odobrenje Ministarstva za provođenje programa za učenike s teškoćama u razvoju, 

- podatke o broju učenika s teškoćama u razvoju za tekuću školsku godinu i 

- rješenja o primjerenom programu obrazovanja ureda državne uprave u županiji, odnosno 

Gradskoga ureda za obrazovanje Grada Zagreba za učenike. 

 

(2) Na temelju podataka iz stavka 1. ove točke Ministarstvo nadoknađuje povećane troškove 

posebnih nastavnih sredstava i pomagala sukladno članku 7. ove odluke. 

 

 

IX. 

 

(1) Ustanove koje s prijevoznicima sklapaju ugovore o prijevozu učenika dužne su pri preuzimanju 

ugovornih obveza postupati savjesno, pažnjom dobroga gospodarstvenika i brinuti se o ekonomičnosti.  

 

(2) Ustanove će osigurati namjensko korištenje doznačenih financijskih sredstava od Ministarstva, 

kao i koordinaciju svih sudionika u procesu ostvarivanja prava sukladno danim suglasnostima 

Ministarstva. 

 

(3) Iznosi isplaćeni ustanovama iz Državnoga proračuna na temelju dvostrukog financiranja, 

neistinitih, netočnih podataka ili u slučaju administrativne pogreške podliježu povratu sredstava. 

Neutrošena financijska sredstva, kao i nenamjenski utrošena sredstva, ustanove su dužne odmah, a 

najkasnije u roku od 30 dana prema zahtjevu Ministarstva vratiti na račun Državnoga proračuna 

Republike Hrvatske. 

 

(4) Za ekonomično i namjensko trošenje sredstava odgovorni su ravnatelji ustanova. 

 

X.  

 



 
 

Sredstva za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala 

isplatit će se na teret sredstava planiranih u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2018. 

godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu (Narodne novine, broj 124/17), Razdjel 080 – 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Program 

3704 - Srednjoškolsko obrazovanje, Aktivnost A580004 - Standard učenika s posebnim potrebama. 

 

 

XI. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od rujna 2018. godine do kraja 

školske godine 2018./2019. 

 

 

 

 

KLASA: 602-03/18-08/00267 

URBROJ: 533-06-18-0001 

 

Zagreb,  19. srpnja 2018. 

 

 

 

 

 

                            MINISTRICA 

 

 
 

 

                                 prof. dr. sc. Blaženka Divjak 


