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JAVNI POZIV 
za prikupljanje prijava za financijsku potporu  

(sufinanciranje troškova prijevoza)  

za 2015./2016. školsku/akademsku godinu 

 

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: 

a) studenti 1. godine visokih učilišta s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je 

od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru više od 

3 km i nisu korisnici stipendije Grada Varaždina, 

b) učenici srednje škole s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta 

prebivališta do sjedišta srednje škole udaljenost po tarifnom daljinaru od 3 do 5 km i nisu 

obuhvaćeni drugim oblikom sufinanciranja troškova prijevoza, 

c) učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Varaždina, kojima je udaljenost 

od adrese prebivališta do željezničke postaje manja od 2 km, a stekli su pravo 

sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna za prijevoz vlakom ako 

dostave potvrdu srednje škole da nisu korisnik prava sufinanciranja troškova prijevoza 

sredstvima državnog proračuna za prijevoz vlakom u razdoblju primanja potpore. 

Obrazac za prijavu na Javni poziv dostupan je na internetskoj stranici Grada Varaždina 

www.varazdin.hr, i u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Varaždina, P. 

Preradovića 10, Varaždin. 

Dosadašnji korisnici prava sufinanciranja troškova prijevoza, nastavak prava ostvarit će 

sukladno kriterijima, nakon dostave Potvrde o upisu za 2015./16. školsku/akademsku godinu.  

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata s područja Grada Varaždina utvrđuje se 

za razdoblje od 1. studenog 2015. godine do 30. travnja 2016. godine u iznosu 150,00 kuna te 

će se izvršiti mjesečnim uplatama na žiro račun korisnika. 

Javni poziv otvoren je danom objave na internetskoj stranici Grada Varaždina 

www.varazdin.hr  i  u tjedniku „Varaždinske vijesti“ od 19. listopada 2015. godine. 

Prijave i tražena dokumentacija primaju se do 27. listopada 2015. godine.  

Nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Dokumentacija se dostavlja POŠTOM ILI OSOBNO na adresu: 

GRAD VARAŽDIN, Upravni odjel za društvene djelatnosti 

P. Preradovića 10, 42000 Varaždin  
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