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ГП О 8. 2. 1. 7 -1 1 2
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУБВЕНЦИЈУ ТРОШКОВА ЂАЧКОГ ПРЕВОЗА ( У ОКВИРУ ПОСЕБНИХ
КАТЕГОРИЈА)

Име и презиме ученика: -------------------------------------------------------------------------Назив средње школе: ------------------------------------------------------------------------------Разред: -------------------------------Занимање: --------------------------------------------------Релација превоза (навести тачну локацију поласка и доласка) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уз пријаву на позив кандидат треба да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова
предвиђених Правилником о субвенцији трошкова ђачког превоза Града Приједор ученицима средњих школа
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 14/22):

а) потврду о мјесту пребивалишта за ученика,
б) кућну листу,
в) потврду средње школе о редовном упису школске године,
г) потврду о мјесечном износу карте са прецизно наведеном километражом, издату од стране
овлашћеног превозника,
д) доказ да је ученик члан породице са троје и више дјеце или родни лист за свако дијете,
ђ) рјешење надлежног органа о породичној-личној инвалиднини, којим се доказује да је ученик дијете
ратног војног инвалида, односно рјешење надлежног органа о признавању статуса цивилне жртве
рата/жртве ратне тортуре, којим се доказује да је ученик дијете цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре,
е) увјерење Завода за запошљавање РС- филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или
увјерење Пореске управе РС-ПЈ Приједор о оствареним опорезивим приходима за посљедња три
мјесеца,
ж) увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,

з) увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),
и) увјерење надлежног органа да је ученик дијете без родитељског старања или умрли листови,
ј) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о
покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања(за самосталног издржаваоца),
к) увјерење надлежног органа којим се доказује да је ученик особа са инвалидитетом и/или корисник права на
његу и помоћ другог лица и
л) фотокопију картице текућег рачуна.

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ
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____________________________
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GP O 8. 2. 1. 7 -2 1 2
PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ĐAČKOG PREVOZA ( U OKVIRU POSEBNIH
KATEGORIJA)

Ime i prezime učenika: -------------------------------------------------------------------------Naziv srednje škole: ------------------------------------------------------------------------------Razred: -------------------------------Zanimanje: --------------------------------------------------Relacija prevoza (navesti tačnu lokaciju polaska i dolaska) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uz prijavu na poziv kandidat treba da priloži dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih
Pravilnikom o subvenciji troškova đačkog prevoza Grada Prijedor učenicima srednjih škola („Službeni glasnik Grada
Prijedor“, broj: 14/22):

a) potvrdu o mjestu prebivališta za učenika,
b) kućnu listu,
v) potvrdu srednje škole o redovnom upisu školske godine,
g) potvrdu o mjesečnom iznosu karte sa precizno navedenom kilometražom, izdatu od strane ovlašćenog
prevoznika,
d) dokaz da je učenik član porodice sa troje i više djece ili rodni list za svako dijete,
đ) rješenje nadležnog organa o porodičnoj-ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je učenik dijete ratnog vojnog
invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavanju statusa civilne žrtve rata/žrtve ratne torture, kojim
se dokazuje da je učenik dijete civilne žrtve rata/žrtve ratne torture,
e) uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS- filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje
Poreske uprave RS-PJ Prijedor o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
ž) uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,

z) uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),
i) uvjerenje nadležnog organa da je učenik dijete bez roditeljskog staranja ili umrli listovi,
j) dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom
postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja(za samostalnog izdržavaoca),
k) uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na njegu i pomoć
drugog lica i
l) fotokopiju kartice tekućeg računa.

DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE

Potpis podnosioca:
Prijedor, ____________ godine

____________________________

