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KLASA: 022-05/18-01/12 

URBROJ: 2185/05-18-2 

Petrijevci, 30. kolovoza 2018. godine 
 

Temeljem članka 44. Statuta Općine Petrijevci (Službeni glasnik Općine Petrijevci broj 1/18), 

Općinski načelnik Općine Petrijevci objavljuje: 

 

JAVNI POZIV 
za financijsku potporu sufinanciranja  
troškova prijevoza učenika i studenata 

 

Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i 

redovitih studenata sa prebivalištem na području Općine Petrijevci, a koji nisu obuhvaćeni 

redovnim sufinanciranjem od strane Općine Petrijevci tj. za koje Općina nije sklopila ugovor 

o sufinanciranju s koncesionarom javnog prijevoza trgovačkim društvom Panturist d.o.o. 

Osijek. 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti:  
a) Učenici srednje škole s prebivalištem na području Općine Petrijevci koji ne koriste 

redovan prijevoz tvrtke Panturist d.o.o. Osijek (na bazi mjesečne učeničke karte), te 

nisu korisnici pomoći za troškove školovanja od strane Općine Petrijevci. 

b) Redovni studenti visokih učilišta s prebivalištem na području Općine Petrijevci koji ne 

koriste redovan prijevoz tvrtke Panturist d.o.o. Osijek (na bazi mjesečne studentske 

karte), te nisu korisnici pomoći za troškove školovanja (studiranja) od strane Općine 

Petrijevci, 

Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na Internet stranici Općine Petrijeci 

www.petrijevci.hr i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci, Republike 114, 

Petrijevci. 

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola i redovnih studenata visokih učilišta 

s područja Općine Petrijevci utvrđuje se za razdoblje od 1. rujna 2018. godine do 30. lipnja 
2019. godine u iznosu od 200.00 HRK mjesečno te će se izvršiti mjesečnim uplatama na 

IBAN (tekući račun) korisnika. 

Javni poziv otvoren je danom objave za Internet stranici Općine Petrijevci www.petrijevci.hr i 

na Oglasnim pločama Općine Petrijevci. 

Prijave na Javni poziv primaju se do 31. listopada 2018. godine, a dostavljaju se na 

adresu: OPĆINA PETRIJEVCI, Republike 114, 31208 Petrijevci s naznakom „Javni 
poziv – učenici i studenti“ ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Petrijevci na 

propisanom obrascu sa priloženom dokumentacijom (potvrda srednje škole/visokog učilišta o 

upisu u školsku/akademsku godinu 2018./2019., preslik osobne iskaznice i preslik kartice 

tekućeg računa). 

Zakašnjele prijave neće se razmatrati. 

Obavijest o sufinanciranju bit će dostavljena pismeno podnositelju prijave po obradi, a 

najkasnije u roku od 8 dana nakon isteka roka prijave na Javni poziv.  

 

               Općinski načelnik: 

                            Ivo Zelić, dipl. ing.v.r. 


