
UHAJLP
Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika (UHAJLP) osniva se 2.travnja 2019. te u trenutku svog osnutka 

okuplja 29 autobusnih javno linijskih prijevoznika. Ovi prijevoznici zapošljavaju 4018 radnika te raspolažu sa 2045 auto-

busa čime obavljaju preko 80% županijskog autobusnog javnolinijskog prijevoza na području Republike Hrvatske, koji 

se koristi za potrebe dnevnih migracija stanovništva. Svrha stvaranja udruge je zastupanje zajedničkih interesa vezanih 

uz autobusni javno linijski prijevoz putnika.

Temeljna načela udruge su:

 1. Promocija javno linijskog prijevoza

 2. Održivost javno linijskog prijevoza

 3. Suradnja s javnim tijelima i nevladinim udrugama u provedbi javnog linijskog prijevoza

   Promocija javno linijskog prijevoza

Javno linijski prijevoz je dostupan svim osobama na području Republike Hrvatske bez diskriminacije i predstavlja ključ-

nu uslugu koju građani koriste za odlazak na posao, u školu, liječniku i ostale aktivnosti. Ovo je strateški i dugoročno 

najpovoljniji, ekološki najprihvatljiviji, prometno najsigurniji način javnog prijevoza. Njegovu osnovicu predstavlja prije-

voz autobusom i željeznicom. U našem društvu treba poticati što veće korištenje javnog prijevoza jer se time potiče 

mobilnost s najmanjim negativnim utjecajem na okoliš. Svjedoci smo utjecaja ljudskog djelovanja na okoliš gdje je pri-

jevoz jedan od ključnih čimbenika. Europska unija u svojim programima, u ovom i sljedećem razdoblju, prepoznala je 

javni prijevoz kao strateški smjer razvoja mobilnosti na svom području. Upravo zato  smatramo da se svi skupa moramo 

usmjeriti u aktivnu promociju i poboljšanje usluge javnog prijevoza.

   Održivost javno linijskog prijevoza

Održiv javni linijski prijevoz je nužan za ostvarenje ciljeva povećane mobilnosti, smanjenja zagađenja, te čemu danas 

posebno svjedočimo, očuvanju demografske strukture. Nepostojanje javno linijskog prijevoza, ili njegova smanjena 

dostupnost, izravno utječe na odlazak stanovništva iz ruralnih područja. Od svih razloga napuštanja ruralnih područja, 

mobilnost je na samom vrhu te liste. Vrijeme je da zaustavimo ovaj trend, jer postoji realna opasnost da se degradacija 

mobilnosti nastavi te da dovede do potpunog kolapsa ruralnih predjela. Za održivost javnog prijevoza presudni su rad-

nici koji ga obavljaju, vozači, mehaničari, prometnici i ostali. Bez njih prijevoz nije moguć te smo svjedoci da zbog ne-

odgovarajućih plaća i radnih uvjeta sve više vozača i drugih radnika napušta naše prijevoznike i odlazi u EU gdje trenu-

tačno nedostaje na desetke tisuća vozača autobusa. Upravo iz ovog razloga naša udruga smatra da je nužno otvoriti 

aktivni dijalog s predstavnicima svih sindikata i usmjeriti zajednički trud u poboljšanje plaća i radnih uvjeta. Očuvanje 

radnih mjesta je apsolutni prioritet kako prijevoznika tako i radnika, no za njihovo ostvarenje potrebna je i treća strana.

   Suradnja s javnim tijelima i nevladinim udrugama u provedbi javnog linijskog prijevoza

S obzirom da se radi o javnom linijskom prijevozu nužna je suradnja s javnim tijelima radi postizanja održivog javnog li-

nijskog prijevoza. Jedan od osnovnih razloga okupljanja naše udruge je uredba 1370/2007 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika. U preambulama ove 

uredbe stoji:

“Trenutačno se mnoge usluge kopnenog prijevoza putnika, potrebne u smislu općeg gospodarskog interesa, 

ne mogu obavljati na komercijalnoj osnovi. Nadležna tijela država članica moraju moći djelovati s ciljem osi-

guranja pružanja takvih usluga. Mehanizmi koje mogu koristiti da bi se osiguralo pružanje usluga javnog pri-

jevoza putnika uključuju sljedeće: dodjelu isključivih prava operaterima javnih usluga, dodjelu financijskih 

naknada operaterima javnih usluga i određivanje općih pravila za obavljanje javnog prijevoza koja su pri-

mjenjiva na sve operatere. Ako države članice, u skladu s ovom Uredbom, odluče izuzeti pojedina opća pra-

vila iz njihovog područja primjene, potrebno je primjenjivati opći režim za državne potpore.”

Ova uredba je imala rok za primjenu od 12 godina, tj. ovaj rok istječe 3.prosinca 2019. U javnom savjetovanju je 

20.veljače 2019. najavljen NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CE-

STOVNOM PROMETU, u kojem je najavljeno moguće odgađanje roka primjene ugovora o javnoj usluzi koji je bio 

30.studenog 2019. po postojećem Zakonu, iako se sama Uredba  izravno primjenjuje i samim time je moguće da će sve 

subvencije koje danas postoje tada biti smatrane državnom pomoći (npr. srednje škole).

Prijevoznici ne mogu više održavati prijevoz po postojećem modelu koji je bio u primjeni do sada, tj. očekuju da se na 

vrijeme sklope ugovori o javnoj usluzi s prijevoznicima koji danas na svoju štetu održavaju linije, tj. prinudno provode 

socijalnu politiku. 

Sve postojeće subvencije su nedovoljne, tj. ne pokrivaju troškove održavanja javnih linija. EU je prepoznala ove proble-

me i još 2007. predvidjela zakonski okvir i način rješavanja javnih linija u prijevozu putnika, te je upravo nerješavanje 

ovog problema dovelo cijeli sustav hrvatskog javno linijskog prijevoza pred kolaps.

Primjer nemoguće situacije po današnjem modelu:

100 putnika x 10 kuna = 1000 kn prihoda. Nakon cc deset godina broj putnika je 50% manji, tj. cijena karte mora biti 100% 

veća, tj. 20kuna x 50 putnika = 1000 kn prihoda. Ako se uzme u obzir i porast troškova, vidimo da ni cijena od 20 kuna 

nije dovoljna. Svakim rastom cijene, broj putnika dodatno pada, prijevoznik smanjuje broj polazaka, opet je manji broj 

putnika i veća cijena… itd. Posljednjih 20 godina naše poslovanje se može prikazati u sljedećoj skici:

Danas prijevoznici žive u ovom začaranom krugu i jedino izravna primjena Uredbe može zaustaviti ovaj proces. Postoje 

unutarnje rezerve u neoptimalnom korištenju resursa, tj. postoje slučajevi gdje uz postojeći javni prijevoz, postoje za-

sebni “školski” autobusi, što je hrvatska specifičnost, jer npr. u Austriji i Sloveniji je sav ovaj prijevoz integriran u isti javni 

prijevoz, upravo iz razloga racionalnog korištenja javnih sredstava. 

Nedavno je HŽ putnički prijevoz po istoj uredbi sklopio ugovor o javnoj usluzi na razdoblje od 10 godina. Autobusni pri-

jevoznici, članovi ove udruge, nisu u takvom položaju, tj. nisu sklopljeni ugovori o javnoj usluzi iako je udio putnika u au-

tobusnom linijskom prometu ovih prijevoznika neusporedivo veći (otprilike 10x veći od željezničkog). 

Tražimo jednaki tretman autobusnog javno linijskog prijevoza, tj. da se sklope ugovori na 10 godina s javno linijskim pri-

jevoznicima (trenutačno je predviđeno 7 godina), te da se stvori dugoročno održivi model sukladno pozitivnim iskustvi-

ma u EU, a posebno Slovenije gdje već 14 godina sličan sustav funkcionira, te su vrlo pozitivna iskustva svih strana, 

javne uprave, prijevoznika i građana.

Za šire razumijevanje problematike, važno je da javnost bude svjesna da je Uredbom (EZ) 1370/2007, predviđen model 

koji je u primjeni u npr. Sloveniji, gdje je na razini cijele države propisana vrijednost javne usluge za sve autobusne javno 

linijske prijevoznike po istoj cijeni i uvjetima, bez obzira u čijem su vlasništvu. Ovakvim modelom prijevoznici su u mo-

gućnosti pružiti kvalitetnu uslugu putnicima i bolje uvjete poslovanja radnicima, što je ključno za njihovo zadržavanje 

u matičnoj zemlji. Trenutačno imamo veliki odljev vozača u EU jer naša regulativa ne prati ovu uredbu, tj. prijevoznici ne 

mogu svojim radnicima ponuditi odgovarajuće uvjete koje nudi EU. Sukladno ovoj Uredbi,  cijenu karte, postojanje linije 

uključujući broj polazaka,  određivat će javni naručitelji (npr. županije ili poduzeća za integrirani prijevoz) te će prijevo-

znici biti operateri ovih usluga. U ovlasti javne uprave je da određuje gdje, kada i po kojoj cijeni će građani koristiti 

uslugu javno linijskog prijevoza.
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