
 

  

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

ZADARSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VIR 
Klasa: 602-03/17-01/02 

Ur. broj: 2198/12-06/01-17-1 

Vir, 18. kolovoza 2017. godine 

 

Temeljem Programa javnih potreba u obrazovanja za 2017. godinu („Službeni glasnik Općine 

Vir“ br. 5/16),  načelnik Općine Vir objavljuje   

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza učenika u 

školskoj godini 2017/2018  

 

 

I. Predmet Javnog poziva je priznavanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza 

            učenika srednjih škola na relaciji Vir-Zadar-Vir, u školskoj godini 2017/2018. 

  

II. Javni poziv upućen je roditeljima učenika srednjih škola sa prebivalištem na 

području Općine Vir. 

 

III.  Za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza učenika u školskoj 

godini 2017/2018 potrebno je ispuniti slijedeće uvjete: 

 

- da domaćinstvo u kojem dijete živi ima podmirene obveze prema Općini Vir i     

pravnim osobama u vlasništvu Općine Vir 

- da učenik ima prijavljeno prebivalište na području Općine Vir 

- da je učenik redovito upisao srednju školu 

 

IV. Dokumenti potrebni za prijavu su:  

 

-  ispunjen zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza 

učenika (obrazac Općine Vir)  

- potvrdu o redovitu upisu u srednju školu  

- uvjerenje o prebivalištu ili preslika osobne iskaznice učenika 

  

V. Za zahtjeve upotpunjene sa dokumentacijom iz točke IV. ovog poziva Općina Vir 

će službeno zatražiti i pribaviti podatke o podmirenim obvezama od nadležnih 

upravnih tijela Općine Vir, kao i od trgovačkih društava u vlasništvu Općine Vir i 

javnih ustanova o podmirenim obvezama, odnosno o postojanju ili nepostojanju 

dugovanja, nakon čega će se formirati konačna lista odobrenih zahtjeva.  

 

VI. Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje javnog prijevoza učenika na 

području Općine Vir, podnosi se na obrascu koji podnositelji mogu preuzeti na 

web stranici www.vir.hr ili u prostorijama Općine Vir. 



 

 

VII. Zahtjevi se podnose na protokol Općine Vir, svakog radnog dana, počevši od dana 

objave ovog Javnog poziva, zaključno do 31. kolovoza 2017. god., u vremenu od 

9:00 do 12:00 sati. 

 

  

     

 

               Načelnik Općine Vir 

                 Kristijan Kapović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


