SLUŽBENI GLASNIK
GRADA VRLIKA
VRLIKA, 21. ožujka 2012. god.

BROJ: 2 / 12.
---

SADRŽAJ:
GRADSKO VIJEĆE
16. sjednica održana 21. ožujka 2012. god.
1. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje
srpanj-prosinac 2011.god.
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju osnovice za obračun plaće
dužnosnika,službenika i namještenika Grada.
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
obračunu troškova vijećnicima te članovima
stalnih radnih tijela GV.
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
Načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.
5. Odluka o stipendijama grada Vrlika.
6. Prijedlog Rješenja o imenovanju mrtvozornika
za područje Grada Vrlika.

Vrlika, ožujak 2012. god.
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i članka 63. Statuta Grada
Vrlike,(Službeni glasnik Grada Vrlika br.04/09). Gradsko vijeće Grada Vrlika na svojoj
16.sjednici održanoj dana 21.ožujka 2012.god. donosi:

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Vrlika
za razdoblje srpanj-prosinac 2011.god.
I.

Usvaja se Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Vrlika za razdoblje srpanj-prosinac 2011.
godine.

II.

Ovaj Zaključak objaviti će se u Službenom Glasniku Grada Vrlika.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Vrlika
Ante Turudić, dip.iur. v.r,.

Klasa:021-05/12-01/6
Ur.br. 2175-06/12/01,
Vrlika, 21.03.2012.god.
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Na temelju članka 3.stavka 1.Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (NN br.28/10) i članka 36.Statuta Grada Vrlika (SL.gl.grada Vrlika br.04/09)
Gradsko vijeće Grada Vrlika, na prijedlog gradonačelnika Grada Vrlika na svojoj 16. sjednici
održanoj dana, 21.03.2012.god.donosi slijedeću:
OD L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće
dužnosnika i službenika i namještenika Grada Vrlika

Članak 1.
Članak 2. Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće dužnosnika i službenika i
namještenika Grada Vrlika (Sl.gl.Grada Vrlika br.5/10) koji glasi :
Osnovica za obračun plaće dužnosnika i službenika i namještenika Grada Vrlika je 5.108.34
kn.
mijenja se i glasi:
Osnovica za obračun plaće dužnosnika i službenika i namještenika Grada Vrlika je 4.853,40
kn.

Članak 2.
Najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke pročelnik JUO Grada
Vrlika, donijeti će pojedinačna rješenja o plaći dužnosnika i službenika i namještenika
Grada Vrlika.
Gradonačelnik Grada Vrlika će u roku iz st.1.ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika
JUO Grada Vrlika.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivati će se od 01.04.2012.god.
Klasa: 021-05/12-01/7
Ur.br. 2175-06/12-01
Predsjednik Gradskog vijeća
Ante Turudić, dip.iur
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Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine„ broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 36. Statuta Grada Vrlika(„Službeni
glasnik grada Vrlika br.4/09) Gradsko vijeće Grada Vrlika na 16. sjednici održanoj
21.03.2012.god. donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o obračunu troškova vijećnicima,
te članovima stalnih radnih tijela GV
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke utvrđuje se pravo na obračun
troškova te visina i način isplate troškova vijećnicima Gradskog vijeća, te članovima stalnih
radnih tijela Gradskog vijeća
II OBRAČUN TROŠKOVA
Članak 2.
Članak 2. st. 1.Odluke o obračunu troškova vijećnicima, te članovima stalnih
radnih tijela koji glasi:
Obračun troškova određuje se u neto iznosu i to kako slijedi:
1. Predsjednik GV…………………. ………………. 3.000,00 kn
2. Potpredsjednik GV……………… ……….…… 1.800,00 kn
3. Vijećnik GV ……………………………………..
800,00 kn
mijenja se i glasi:
Obračun troškova određuje se u neto iznosu i to kako slijedi:
1. Predsjednik GV…………………. ………………. 1.600,00 kn
2. Potpredsjednik GV……………… ……….……… 1.000,00 kn
3. Vijećnik GV ……………………………………..
700,00 kn
Ostale odredbe čl.2. Odluke ostaju nepromjenjene.
III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
Stupanjem na snagu ove Odluke o izmjenama i dopunama ,prestaju važiti odredbe,
koje se odnose na naknadu troškova vijećnicima, i članova radnih tijela, kojima se sredstva
za rad osiguravaju u gradskom proračunu.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
grada Vrlika“ a primjenjivati će se od 01.04.2012.god.
KLASA: 021-04/12-02/8
URBROJ: 2175-06/12-01
Vrlika, 21.03.2012.god..

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Ante Turudić,dip.iur.
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Na temelju članka 3., 4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«
broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 36. Statuta
(»Službeni glasnik Grada Vrlika 4/09) Gradsko vijeće na svojoj 16. sjednici održanoj dana
21.03.2012.god. godine donijelo je:
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
I. OPĆA ODREDBA
Članak 1.
Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti, način obavljanja komunalnih djelatnosti,
te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije odnosno za
povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju ugovora na području Grada Vrlika
Članak 2.
U članku 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalne
djelatnosti koji glasi:
Putem trgovačkog komunalnog društva, (u daljnjem tekstu: komunalno društvo), a temeljem
većinskog vlasničkog udjela Grada Vrlika obavljaju se sljedeći komunalni poslovi:
1. opskrba pitkom vodom
2. skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada.
3. Održavanje groblja i ukop pokojnika.
4. Održavanje javnih površina
5. Dekoracija,iluminacija i blagdansko uređenje Grada,
6. Održavanje javnih sportskih terena
7. Čišćenje i održavanje slivnika i drugih objekata oborinske kanalizacije
8. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
9. Saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada.
10.Održavanje javnih fontana, bunara i cisterni.
11. Održavanje spomenika i spomen obilježja posebno obilježja iz Domovinskog rata
dodaju se točke 12. i 13.koje glase:
12. Održavanje javne rasvjete na području Grada Vrlika.
13. Održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta Grada Vrlika
Posebnom odlukom Gradskog vijeća komunalnom društvu može se povjeriti obavljanje i
drugih komunalnih djelatnosti.
Naprijed navedeni komunalni poslovi – djelatnost obavlja se prema Godišnjem programu
održavanja komunalne infrastrukture Grada Vrlika, kojeg donosi Gradsko vijeće i prema
cijeniku trgovačkog društva koji mora imati suglasnost gradonačelnika.
Članak 3.
U članaku 4. koji glasi:
Na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova stječe se pravo obavljanja
komunalnih poslova:
1. održavanje javne rasvjete
2. zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta
3. tekuće održavanje asfaltiranih nerazvrstanih cesta (krpanje)
4. izvanredno skupljanje, odvoz i odlaganje otpada s javnih površina kontejnerima
5. dezinsekcija i deratizacija i higijeničarska služba

Službeni glasnik Grada Vrlika br:2/12

Vrlika, 21.03.2012.god.

str.5

6. prijevoz putnika u javnom prometu
Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova iz prethodnog stavka sklapa se na vrijeme od 1
do 4 godine.
briše se t.1. održavanje javne rasvjete i točka 2.Održavanje i zimsko čišćenje nerazvrstanih
cesta.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 4.
Ugovori sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke ostaju na snazi do isteka roka na koji
su ugovoreni.
Članak 5.
Ova Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti na
području Grada Vrlika, stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Vrlika“

Klasa: 021-05/12-01/9
Ur. broj:2175-05/12-01Vrlika,21.03.2012.god.
Predsjednik Gradskog vijeća
Ante Turudić, dip.iur.v.r.
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Temeljem članka 32. Statuta Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika br. 4/09) i članka
54. Poslovnika Grada Vrlika (Službeni glasnik Grada Vrlika br. 4/09) Gradsko vijeće Grada
Vrlika na 16. sjednici održanoj 21.03.2012.godine donijelo je
ODLUKU
o stipendijama Grada Vrlika

I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak i kriteriji za dodjelu stipendije Grada Vrlika
(u daljnjem tekstu: stipendija) za učenike srednjih škola i studente, kao i prava i obveze
korisnika stipendija.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Odluci odnose se jednako na
muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u proračunu Grada Vrlika, a izdvajaju se sa pozicije
Jedinstvenog upravnog odjela.

II. PRAVO NA DODJELU STIPENDIJE
Članak 4.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju kandidati koji udovoljavaju
sljedećim minimalnim uvjetima:
a) učenici:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalište u gradu Vrlika najmanje dvije godine prije dana raspisivanja
natječaja
- da su redoviti učenici pretposljednjeg ili posljednjeg razreda srednje škole
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
- da su prethodne dvije godine školovanja završili s najmanjom prosječnom ocjenom
4,51
- da nisu stariji od 20 godina
- da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom
b) studenti:
- da su državljani Republike Hrvatske
- da imaju prebivalište u gradu Vrlika najmanje dvije godine prije dana raspisivanja
natječaja
- da su redoviti studenti pretposljednje ili posljednje godine:
preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija
stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija ,
- da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija
- da su prethodne dvije godine školovanja završili s najmanjom prosječnom ocjenom
4,25
- da nisu stariji od 26 godina
- da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.
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Članak 5.
Gradonačelnik Grada Vrlika (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) za svaku godinu Odlukom o
raspisivanju natječaja utvrđuje iznos i broj stipendija za:
-

učenike srednjih škola,
studente preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu,
 studente Visoke škole
 studente stručnog studija
 studente specijalističkog diplomskog stručnog studija:
 studente stručnog studija
 studente specijalističkog diplomskog stručnog studija

Članak 6.
Stipendija se dodjeljuje na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.
III. TIJELO KOJE DODJELJUJE STIPENDIJE
Članak 7.
O dodjeli stipendija odlučuje Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendije
Grada Vrlika (u nastavku teksta: Povjerenstvo).
Povjerenstvo ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika.
Članove povjerenstva imenuje Gradonačelnik.
Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti razriješeni i prije
isteka tog vremena.
Članak 8.
Povjerenstvo radi na sjednicama.
Sjednice saziva i vodi predsjednik Povjerenstva.
Sjednica se može održati ako joj prisustvuje većina ukupnog broja članova.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva. O radu Povjerenstva vodi se
zapisnik.
Članak 9.
Povjerenstvo za svoj rad odgovara Gradonačelniku.
Članak 10.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odsjek za društvene djelatnosti.

IV. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA
Članak 11.
Stipendija se dodjeljuje na temelju natječaja.
Natječaj raspisuje gradonačelnik za školsku / akademsku godinu najkasnije do 1. studenoga.
Natječaj se objavljuje u jednom dnevnom listu, na oglasnoj ploči i na Internet stranicama
Grada Vrlika. Datum objave u dnevnom listu datum je od kojeg teku propisani rokovi.
Povjerenstvo provodi natječaj i utvrđuje rezultate.
Članak 12.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- vrijeme trajanja natječaja,
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naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
minimalne uvjete i kriterije za dodjelu stipendije,
dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,
vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
rok u kojem će biti objavljeni rezultati natječaja,
visinu, iznos i broj stipendija, posebno za učenike i posebno za studente,
prava i obveze stipendista,
škole, odnosno studije za koje se stipendija dodjeljuje.

Članak 13.
Uz zahtjev za dodjelu stipendije kandidat prilaže sljedeću dokumentaciju:
1. popunjenu prijavnicu (obrazac se preuzima u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Grada Vrlika ili na gradskoj službenoj web stranici),
2. izjavu o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama prema Gradu Vrlika
kandidata, te za nekretninu u kojoj kandidat živi, neovisno o tome u čijem se
vlasništvu nekretnina nalazi (izdaje se u Upravnom odjelu za financije i gospodarski
razvitak Grada Vrlika),
3. presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
4. uvjerenje o prebivalištu u gradu Vrlika, ne starije od 6 mjeseci,
5. potvrdu o upisu u školsku / akademsku godinu,
6. svjedodžbe, odnosno ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine školovanja,
7. životopis,
8. preslika kartice žiro računa kandidata,
9. rješenja i potvrde:
- o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca, odnosno potvrdu o prihodima oba
roditelja,
- o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava
 kao korisnik socijalne skrbi ostvaruje pravo na stalnu pomoć,
 prima doplatak za djecu za kandidata (samo za učenike srednje škole)
- da je kandidat dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,
- da je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog djeteta,
- da je roditelj kandidata nezaposlen i vodi se u evidenciji ili se prijavio HZZ-u
najmanje 30 dana prije objave natječaja,
- da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog hrvatskog branitelja,
- da je kandidat dijete invalida preko 50% (preslika rješenja o invaliditetu za
svakog roditelja invalida),
- da je kandidat invalid ili učenik s teškoćama u razvoju (preslika rješenja),
- potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uspjehu na državnom ili
međunarodnom natjecanju, smotri ili olimpijadi (preslika) u prethodne dvije
godine školovanja,
- potvrda o dodijeljenoj rektorovoj, dekanovoj ili drugoj posebnoj nagradi od
strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta u prethodne dvije godine
školovanja.
Članak 14.
Nakon roka za podnošenje zahtjeva Povjerenstvo utvrđuje prijedlog liste kandidata. Kriteriji
za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su:
a) uspjeh u školovanju,
b) izvrsnost
c) socijalni status obitelji
a) Uspjeh u školovanju
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Članak 15.
Uspjeh u školovanju utvrđuje se jedinstvenom prosječnom ocjenom iz prethodne dvije godine
školovanja tako da se zbroj pojedinačnih ocjena iz predmeta za obje godine podijeli s
ukupnim brojem predmeta. Tako dobiven prosjek na dvije decimale množi se sa 10 i izražava
kao broj bodova.
b) Izvrsnost
Članak 16.
Izvrsnost kandidata boduje se na sljedeći način:
a) nagrade / mjesta na državnom natjecanju / smotri:

Broj bodova:

- prva
- druga
- treća

1,5
1,0
0,5

b) nagrade na međunarodnom / svjetskom natjecanju,
smotri ili olimpijadi:
- prva
- druga
- treća

2,0
1,5
1,0

c) rektorova, dekanova nagrada

2,0

d) druge posebne nagrade od strane rektora,
dekana, sveučilišta ili veleučilišta

1,5

Bodovi za osvojene nagrade na natjecanjima u skupnom nastupu (ekipe, umjetničke skupine
i sl.) računaju se kao 50% bodova za pojedinačni nastup iz prethodne tablice.
Izvrsnost kandidata boduje se za prethodne dvije godine školovanja za predmete / aktivnosti
koje se odnose na struku srednjoškolskog obrazovanja / studija za koju kandidat traži
stipendiju, tako da se zbroje vrijednosti svih bodova ostvarenih prema kriterijima navedenima
u stavku 1. ovog članka.
Državna, međunarodna / svjetska natjecanja, smotre ili olimpijade koje se boduju po kriteriju
izvrsnosti trebaju biti priznate od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske.
c) Socijalni status obitelji
Članak 17.
Socijalni status kandidata boduje se na sljedeći način:
1) ako prosječni ukupni neto prihod po članu uže obitelji
(roditelji i uzdržavana djeca) u prethodna tri mjeseca
ne prelazi iznos od 50% neoporezivog dijela mjesečne
plaće prema propisima Republike Hrvatske
2) ako prosječni ukupni neto prihod po članu uže obitelji
(roditelji i uzdržavana djeca) u prethodna tri mjeseca

Broj bodova:

2,0
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1,0

3) ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga
uzdržava kao korisnik socijalne skrbi ostvaruje pravo
na stalnu pomoć

1,0

4) ako kandidat, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga
uzdržava prima doplatak za djecu za kandidata (samo
za učenike srednje škole)

1,0

5) ako je roditelj nezaposlen i vodi se u evidenciji ili se
prijavio Hrvatskom zavodu za zapošljavanje najmanje
30 dana prije objave natječaja (po roditelju)

1,0

6) ako je dijete samohranog roditelja ili bez oba roditelja

1,0

7) ako je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog djeteta

1,0

8) ako je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog
hrvatskog branitelja

1,0

9) ako je kandidat dijete invalida – preko 50% (po roditelju)

1,0

10) ako je kandidat invalid ili učenik s teškoćama u razvoju

1,0

Članak 18.
Ukupan broj bodova izračunava se zbrajanjem bodova utvrđenih prema kriterijima iz članka
15, 16. i 17. ove Odluke. Ako dva ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova,
prednost ima kandidat koji ima manji mjesečni prihod po članu obitelji.
Članak 19.
Nakon roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije Povjerenstvo utvrđuje prijedlog
liste kandidata koji ispunjavaju minimalne uvjete.
Članak 20.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Grada Vrlika u
roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku
od osam dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni
prigovor na listu. Prigovor se upućuje Povjerenstvu putem Odsjeka za društvene djelatnosti.
Povjerenstvo je dužno donijeti odluku o prigovoru u roku od osam dana od dana isteka roka
za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.
Članak 21.
Nakon isteka rokova iz članka 20. ove Odluke, gradonačelnik utvrđuje konačnu listu
kandidata i donosi Odluku o dodjeli stipendije.
Odluka o dodjeli stipendije objavljuje se u Službenom glasniku Grada Vrlika i na Internet
stranicama Grada Vrlika.

V. STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANJA
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Članak 22.
Pri raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija, gradonačelnik može utvrditi i listu deficitarnih
zanimanja prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji se odnose na područje
grada Vrlika i odrediti broj stipendija učenicima srednjih strukovnih škola i studenata, koje se
dodjeljuju za ta zanimanja.
Članak 23.
Deficitarna zanimanja su zanimanja za koja nedostaju kadrovi, a tržište rada na području
grada Vrlika za njima iskazuje potrebu kontinuirano u protekle tri godine.
Članak 24.
Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju
kandidati koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:
-

da su državljani Republike Hrvatske
da imaju prebivalište u gradu Vrlika najmanje dvije godine prije dana raspisivanja
natječaja
da su redoviti učenici pretposljednjeg ili posljednjeg razreda srednje strukovne škole
da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
da nisu stariji od 20 godina
da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom

Članak 25.
Stipendije za deficitarna zanimanja dodjeljuju se prema postupku, kriterijima i mjerilima
utvrđenim u glavi IV. ove Odluke.
VI. PRAVA I OBVEZE
Članak 26.
Ako se za neku od predviđenih kategorija stipendija javi manji broj kandidata od
predviđenog, stipendije će se, temeljem prijedloga Povjerenstva i odluke gradonačelnika,
dodijeliti za ostale kategorije, ostalim kandidatima prema redoslijedu koji je utvrđen prema
broju ostvarenih bodova.
Članak 27.
Na temelju Odluke o dodjeli stipendije Gradonačelnik Grada Vrlika i stipendist, odnosno
osoba koja zastupa maloljetnog stipendista, potpisuju Ugovor o korištenju stipendije Grada
Vrlika.
Ugovor iz prethodnog stavka sadrži:
- ime, odnosno naziv ugovornih strana,
- naziv škole, odnosno fakulteta za koje je odobrena stipendija,
- iznos stipendije,
- vrijeme za koje se stipendija dodjeljuje,
- način i uvjete vraćanja stipendije u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora,
- druga prava i obveze ugovornih strana.
Članak 28.
Stipendija se dodjeljuje za tekuću školsku / akademsku godinu za razdoblje od 12 mjeseci.
Stipendija se isplaćuje korisnicima početkom mjeseca za protekli mjesec.
Članak 29.

Stipendist je obvezan JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Vrlika dostaviti dokaze o
školovanju i to:
Službeni glasnik Grada Vrlika br.2/12
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do kraja ožujka tekuće školske / akademske godine dokaz o redovnom školovanju i
rezultatima svog školovanja
do kraja listopada tekuće školske / akademske godine dokaz o završenom razredu,
odnosno godini školovanja za koju se stipendira.

Stipendist vraća stipendiju ako bez opravdanog razloga ne završi razred, odnosno godinu
školovanja za koju se stipendira. Stipendija se vraća do kraja tekuće kalendarske godine za
prethodnu školsku / akademsku godinu.
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 30.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o stipendijama Grada Vrlika(Službeni
glasnik Grada Vrlika br.).
Članak 31.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Vrlika.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Ante Turudić,dip.iur. v.r.
Klasa:021-05/12-01/10
Ur.br.2175-06/12-01
Vrlika,21.03.2012.god.
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Na temelju članka 190. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i članka 4.stavak 1. Pravilnika
o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti (NN br. 121/99,
133/99 i 12/00) te članka 21. Statuta Grada Vrlika )Sl.gl. Grada Vrlika br. 4/09.)
Gradsko vijeće Grada Vrlika na svojoj 14. Sjednici održanoj dana 28. 09. 2011. god.
donosi slijedeži prijedlog:
RJEŠENJA
o razrješenju i imenovanju mrtvozornika na području
Grada Vrlika
I
Utvrđuje se da su Rješenjem Županije Splitsko-dalmatinske o imenovanju
mrtvozornika na području Grada Vrlika imenovani doktori medicine koji obavljaju
pregled osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, radi utvrđenja smrti te vremena i
uzroka smrti.
II
Razrješuje se dužnosti mrtvozornika na području Grada Vrlika
- Mate Bubić, dr. med.
III
Imenuje se za mrtvozornika na području Grada Vrlika:
- Toni Božinović, dr. med.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije.

Klasa: 021-05/12-01/12
Ur.br.: 2175-06/12-01
Vrlika, 21. 03. 2012. god.
Predsjednik G.V.
Ante Turudić, dip. iur. v.r.

