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SADRŽAJ
Općinsko vijeće
21.
22.
23.

Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
135
Odluka o prijenosu poslova evidentiranja, nadzora i naplate
138
općinskih poreza
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz 139
radnog odnosa općinskog načelnika Općine Vižinada - Visinada
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I. Općinsko vijeće
21.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Vižinada (Službene novine Općine
Vižinada broj 04/09), Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici
održanoj dana 06. prosinca 2010. godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija, visina i broj
stipendija, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija.
Članak 2.
U Proračunu Općine Vižinada-Visinada osiguravaju se sredstva:
1. stipendije dosadašnjim stipendistima u skladu s ugovorom o stipendiji i
ovom Odlukom i
2. novim stipendistima i to - 4 stipendije studentima.
Članak 3.
Pravo na stipendiju iz članka 2. imaju studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu
stipendije i ispunjavaju slijedeće uvjete:
1. da su državljani Republike Hrvatske
2. da imaju prebivalište na području Općine Vižinada, a koji su tijekom
obrazovanja podstanari ili smješteni u studentskim domovima izvan mjesta
prebivališta roditelja
3. da su redoviti studenti preddiplomskog ili diplomskog studija
4. da nisu korisnici stipendija po drugoj osnovi.
Pravo na stipendiju nemaju studenti ponavljači.
Članak 4.
Visina stipendije za studente iznosi 600,00 kn mjesečno.
Iznos iz stavke 1. mijenja se na temelju odluke Općinskog vijeća Općine
Vižinada-Visinada.
Članak 5.
Stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa propisanog
statutom obrazovne ustanove kao i za period apsolventskog staža, i to u trajanju od 6
mjeseci.
Stipendija se isplaćuje od 1. rujna do 30. lipnja, odnosno tijekom srpnja i
kolovoza stipendija se ne isplaćuje. Isplata se obavlja putem žiro računa jedne od
poslovnih banaka.
Članak 6.
Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu
Općine Vižinada-Visinada u vremenu od 08. 12. do 16.12. 2010. godine, na temelju
Oglasa objavljenog na oglasnoj ploči Općine Vižinada-Visinada.
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Zahtjev za dodjelu stipendija zaprima Jedinstveni upravni odjel Općine
Vižinada-Visinada, koji ujedno sačinjava prioritetnu listu na temelju kriterija iz ove
Odluke i daje na razmatranje Općinskom načelniku.
Po donošenju rješenja o odobravanju / neodobravanju stipendije od strane
Općinskog načelnika, a nakon rješavanja eventualnih žalbi, stipendisti kojima je
odobrena stipendija sklapaju sa Općinom Vižinada-Visinda ugovor.
Članak 7.
Na rješenje iz prethodnog članka može se uložiti žalba u roku od 8 dana od
dana prijema rješenja. Žalbu rješava Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada.
Članak 8.
Elementi bodovanja su slijedeći:
A) Uspjeh u prethodnoj godini školovanja
prosjek ocjena
bodovi
- 3,00 - 3,49
40 bodova
- 3,50 - 4,00
50 bodova
- 4,01 - 4,25
60 bodova
- 4,26 - 4,50
70 bodova
- 4,51 - 4,75
80 bodova
- 4,76 - 4,90
90 bodova
- iznad 4,90
100 bodova
B) Upisna godina studija
- prva godina studija
30 bodova
- druga godina
40 bodova
- treća godina
50 bodova
- četvrta godina
60 bodova
- peta godina
70 bodova
Pravo na bodove iz točke A i B stiče se samo po jednoj osnovi.
C) Socijalni status :
- stipendist iz obitelji koja živi u podstanarstvu
10 bodova
- stipendist iz obitelji sa troje i više djece
10 bodova
- redovno školovanje člana obitelji u srednjoj školi
ili na fakultetu izvan prebivališta roditelja po članu
10 bodova
- teška bolest člana obitelji
20 bodova
- samohrani roditelj
20 bodova
- nezaposlena oba roditelja
30 bodova
- stipendist iz obitelji koja stiče pravo na jedan
od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb
30 bodova
- dijete roditelja poginulog u domovinskom ratu
40 bodova
- dijete bez oba roditelja
40 bodova
D) Postignut uspjeh na natjecanjima u znanju tijekom prethodne školske godine
iz odabrane
oblasti obrazovanja
- sudjelovanje na županijskom natjecanju
5 bodova
- osvojeno mjesto na županijskom natjecanju (od 1. -3.)
10 bodova
- sudjelovanje na državnom natjecanju
20 bodova
- osvojeno mjesto na državnom natjecanju (od 1. – 3.)
40 bodova
- sudjelovanje na međunarodnom natjecanju
u svojstvu državnom predstavnika
80 bodova
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Pravo na bodove iz ove točke stiče se samo po jednoj osnovi.
Članak 9.
U slučaju kada dva ili više podnositelja zahtijeva imaju jednak broj bodova
prioritet se stiče na osnovu boljeg uspjeha u obrazovanju. Ako je i nakon toga broj
bodova isti tada odlučuje prosjek ocjena iz predmeta bitnih za daljnje školovanje.
Članak 10.
Nakon jednom ostvarenog prava na stipendiju, korisnik stipendije dužan je za
svaku narednu godinu to pravo potvrditi uvjerenjem o upisu u slijedeću školsku
godinu
Članak 11.
Ukoliko stipendist, uz općinsku, ostvari i pravo na neku drugu stipendiju, tada
se mora pismeno očitovati o zadržavanju samo jedne od dobivenih stipendija
Ako se stipendist odrekne općinske stipendije, pravo na tu stipendiju ostvaruje
slijedeći kandidat s liste na kojoj se nalazio stipendist koji se odrekao općinske
stipendije.
Članak 12.
Za provođenje ove Odluke, za vođenje evidencije o dodijeljenim stipendijama
zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada.
Članak 13.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju
kriterija za dodjelu stipendija u školskoj 2009/2010. godini.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada».

Klasa: 011-01/10-01/18
Ur.broj: 2167/05-01-10-5
Vižinada-Visinada, 06. 12. 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.
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22.
Na temelju članka 13. Odluke o općinskim porezima i članka 30. Statuta
Općine Vižinada (Službene novine Općine Vižinada 4/09), Općinsko vijeće Općine
Vižinada-Visinada na sjednici održanoj 06. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU
Članak 1.
Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate
općinskih poreza za Općinu Vižinada –Visinada prenose se na Upravni odjel za
proračun i financije Istarske županije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i
vlastitih prihoda, sa primjenom od 01. siječnja 2011. godine.
Članak 2.
Za obavljanje poslova iz članka 1. Istarskoj županiji pripada naknada od 5%
od ukupno naplaćenih poreza.
Financijska agencija će ugovorenu naknadu jednom mjesečno uplaćivati u
korist Proračuna Istarske županije na žiro račun otvoren kod OTP banke d.d. Zadar.
Članak 3.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da zaključi ugovor o obavljanju poslova
utvrđivanja naplate poreza Općine Vižinada – Visinada sa Istarskom županijom.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o povjeravanju poslova
utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza
Poreznoj upravi –Područni ured Pazin, Klasa: 011-01/02-01/09, Ur. Broj: 2167/05-0102-10 od 17. siječnja 2002.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim
novinama Općine Vižinada-Visinada».

Klasa: 011-01/10-01/18
Ur.broj: 2167/05-01-10-6
Vižinada - Visinada, 06. 12. 2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.
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23.
Temeljem članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 33. Statuta Općine Vižinada
(“Službene novine Općine Vižinada”, br. 4/09), a na prijedlog Općinskog načelnika,
Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada na sjednici održanoj dana 06. prosinca
2010. godine, donosi
Odluku o izmjenama i dopunama
ODLUKE
o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika
Općine Vižinada-Visinada
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se članak 3. Odluke o plaći i drugi drugim pravima iz
radnog odnosa općinskog načelnika Općine Vižinada-Visinada od 08. lipnja 2010.
godine, Klasa: 011-01/10-01/13, Ur.broj: 2167/05-01-10-2 i izmijenjen glasi:
„Osnovica za obračun plaće općinskog načelnika jednaka je osnovici koja se
primjenjuje za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Vižinada-Visinada.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim
novinama Općine Vižinada.

Klasa: 011-01/10-01/18
Ur.broj: 2167/05-01-10-7
Vižinada-Visinada, 06.12.2010.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Đoni Šimonović v.r.

