РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
НАЧЕЛНИК
Број: 01/И-014-1618/22
И. Сарајево, 22.09.2022. год.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 68. Статута Општине Источно Ново Сарајево
(“Службене новине Града Источно Сарајево”, број 24/17 и 25/17), начелник Општине
расписује:
Јавни позив за подношење пријава за додјелу попуста на ски карте за зимску
сезону 2022/2023 путем суфинансирања.
Општина Источно Ново Сарајево у сарадњи са Олимпијским центром Јахорина
расписује јавни позив за додјелу попуста на ски карте за зимску сезону 2022/2023 путем
суфинансирања на Скијалишту “Јахорина”.
Овим Јавним позивом ће се моћи остварити попуст за 150 персонализованих,
десетодневних (десет у сезони) ски карата за зимску сезону 2022/23. Наведена ски карта
за зимску сезону 2022/23 додјељења путем суфинансирања важећа је 10 дана у сезони
и моћи ће се искористити током трајања цијеле сезоне.
Путем Јавног позива, одабрани корисници ће добити попуст на десетодневну ски карту
у вриједности од 30 % , док чланови породица ППБ и РВI од I-VI категорије и чланови
породице умрлих РВИ могу да остваре попуст од 50 %. Пуни износ десетодневне карте
је 520,00 КМ, и на тај износ је могуће остварити горе наведени попуст, ако се на позив
пријави минимално 150 особа.
I - ПРАВО УЧЕШЋА
Право на ски карту по овом позиву имају искључиво грађани који имају пријављено
пребивалиште у Општини Источно Ново Сарајево.
Право на пријаву имају следећи корисници:
1. Чланови породица ППБ и РВI од I-VI категорије и чланови породице умрлих
РВИ;
2. Демобилисани борци I-V категорије;
3. Запослени радници у ЈЗУ Дома здравља Источно Сарајево и ЈЗУ Болнице
“Србија“ Источно Сарајево;
4. Добровољни даваоци крви;
5. Волонтери Црвеног крста Источно Ново Сарајево;
6. Удружење „Наша Будућност“ чланови породица са 4 и више дјеце;
7. Редовни студенти;
8. Чланови планинарског друштва „Требевић“;
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9. Чланови спортских клубова из општине Источно Ново Сарајево;
10. Чланови омладинских удружења општине Источно Ново Сарајево;
11. Остали грађани са пребивалиштем у општини Источно Ново Сарајево;
Предност по овом позиву ће имати корисници, по приоритету, како слиједи од 1 до 11.
Oвај позив се не односи на дјецу, за дјецу основних и средњих школа са подручја Града
Источно Сарајево је организована наградна акција „Буди дијете Јахорине“.
II - ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА СКИ КАРТЕ:
-

ски карта је десетодневна и моћи ће се искористити током трајања зимске
сезоне 2022/23. године;
ски карта важи за цијели систем жичара на Јахорини, осим за ски вртиће;
ски карта не важи за ноћно скијање;
ски карта не укључује накнаду за паркинг;
ски карта
је персонализована (са унијетим именом, презименом и
фотографијом корисника) и непреносива на друга лица;
у случају злоупотребе и угрожавања опште безбједности, ски карта ће бити
одузета од стране службеног лица у складу са Правилима за коришћење ски
карте на Скијалишту “Јахорина”.

Сви корисници су обавезни да се придржавају прописаних Правила за коришћење ски
карте на Скијалишту Јахорина.
III - ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Подносиоци пријава морају поднијети сљедеће документе:
-

Образац за пријаву (у прилогу позива);
Копија личне карте;
Копија текућег рачуна;
Доказ о припадности горе наведених категорија:

1. Чланови породица ППБ и РВИ од I-VI категорије и чланови породице умрлих
РВИ;
- Копија рјешења о признатом статусу члана ППБ;
⁻ Копија рјешења о признатом статусу РВИ;
- Копија рјешења од надлежног органа о статусу члана породице умрлог
РВИ;
- Копија рјешење о статусу РВИ, корисника инвалиднине, копија извода из
матичне књиге рођених (за дијете), копија извода из матичне књиге
вјенчаних.(за супружника);

2 . Демобилисани борци I- V категорије;
⁻ Копија рјешења надлежног органа којим је утврђен статус борца од прве
до пете категорије;
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3 . Запослени радници у ЈЗУ Дома здравља Источно Сарајево и ЈЗУ Болнице
“Србија“ Источно Сарајево;
- Потврда о запослењу издата од стране послодавца;
4. Добровољни даваоци крви;
⁻ Копија чланске карте или потврда удружења Добровољних даваоца крви
о чланству;
5. Волонтери Црвеног крста;
⁻ Копија чланске карте или потврда Црвеног крста Источно Ново Сарајево
о чланству;
6. Удружење „Наша Будућност“ породице са 4 и више дјеце;
⁻ Потврда Удружење „Наша Будућност“ породице са 4 и више дјеце о
чланству;
⁻
7. Редовни студенти;
⁻ Потврда о редовном школовању.
⁻
8. Чланови планинарског друштва „Требевић“;
⁻ Копија чланске карте или потврда удружења планинарског друштва
„Требевић“ о чланству;
9. Чланови спортских клубова из општине Источно Ново Сарајево;
⁻ Копија чланске карте или потврда спортског удружења о чланству;
10. Чланови омладинских удружења општине Источно Ново Сарајево;
⁻ Потврда омладинског удружења о чланству;
11. Остали грађани са пребивалиштем у општини Источно Ново Сарајево;
⁻ Копија личне карте:
IV - КРIТЕРIЈУМИ ЗА ОДАБИР ПРИЈВА
Избор корисника врши се на основу пристиглих пријава. Поред неопходне
документације наведене у одјељку III, приликом одабира, предност ће имати
приоритетни корисници, како је наведено у одјељку I овог Јавног позива. Када се
попуни једна категорија тада ће се попуњавати корисници из друге категорије.
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V. Рок за пријаву
Рок за подношење пријава је до 14.10.2022. године до 15:00 часова. Уредно попуњене
пријаве се подносе у општину Источно Ново Сарајево, канцеларија бр.6. Информације
на телефон број 057/340-836 локал 1008. контакт особа Милана Влачо.
Након завршетка јавног позива извршиће се одабир корисника и исти ће се обавјестити
о даљим корацима око преузимања карти.
Конкурс ће се објавити на сајту општине и на огласној плочи општине.

НАЧЕЛНIК
_____________
Доставити:
- огласна плоча
- а/а

Јован Катић
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