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I. Općinski načelnik 
 

11. 

Na temelju članka 21. stavak 8. Odluke o uređenju prometa na području Općine Vrsar-

Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 9/18), članka 62. Statuta Općine Vrsar 

(„Službene novine Općine Vrsar-Orsera“, broj 2/21) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera 

donosi  

 

 

 

ODLUKU 

O UTVRĐIVANJU ZABRANE PROMETA 

ZA SVA VOZILA U PJEŠAČKOJ ZONI  

"STAROGRADSKA JEZGRA" 

 

 

 

Članak 1. 

 Zabrana ulaska i zadržavanja za sva motorna vozila u pješačkoj zoni „Starogradska jezgra“ 

produljuje se za razdoblje od 15. svibnja 2021. do 01. listopada 2021. godine.  

  

Članak 2.  

 Pravo ulaska i zadržavanja za vrijeme trajanja zabrane utvrđene člankom 1. ove Odluke, 

imaju fizičke i pravne osobe obuhvaćene člankom 21., stavkom 2., 3., 4., 5. i 6. Odluke o uređenju 

prometa na području Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-Orsera“ broj 9/18). 

 

Članak 3.  

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave i primjenjuje se do 01. listopada 

2021.godine, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar-Orsera. 

 

 

 

 

KLASA: 011-01/21-01/17 

URBROJ: 2167/02-01-03/35-21-1 

Vrsar-Orsera, 14.05.2021.  

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

Ivan Gerometta, v.r. 
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12. 

Na temelju članka 62. Statuta Općine Vrsar-Orsera („Službene novine Općine Vrsar-

Orsera“, broj 2/21), Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera dana 28.05. 2021. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STIPENDIJA  

ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu stipendija na poslijediplomskom studiju 

(specijalistički ili doktorski studij) nakon stjecanja diplome na visokoškolskom studiju, visina 

stipendije, te ostala pitanja od značaja za dodjelu stipendija. 

 

Članak 2. 

Za studijsku godinu 2020./2021. osigurana su u Proračunu Općine Vrsar-Orsera sredstva 

za 1 novu stipendiju na poslijediplomskom studiju. 

 

Članak 3. 

Visina stipendije iznosi 1.000,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 4. 

Stipendija se odobrava za period trajanja poslijediplomskog studija propisanog statutom 

obrazovne ustanove, do najviše 6 semestara. Pravo na isplatu stipendije stječe se za studijsku 

godinu, odnosno semestar kada je natječaj raspisan. 

Tijekom srpnja i kolovoza stipendija se ne isplaćuje. 

Isplata se obavlja putem žiro-računa jedne od poslovnih banaka. 

 

Članak 5. 

Pravo na stipendiju imaju postdiplomanti s prebivalištem na području Općine Vrsar-Orsera 

koji stvarno borave na području Općine Vrsar-Orsera. 

Pravo na stipendiju mogu ostvariti postdiplomanti koji nemaju stipendiju iz drugih izvora. 

 

Članak 6. 

Molba za stipendiju podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrsar-Orsera u 

vremenu od 01.06.2021. do 20.06.2021. godine, na temelju Oglasa objavljenog na Oglasnoj ploči 

Općine Vrsar-Orsera i službenim internet stranicama Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 7. 

Molbe za dodjelu stipendija rješava Jedinstveni upravni odjel na temelju kriterija 

određenih ovom Odlukom. 

Po donošenju rješenja sklapa se ugovor između Jedinstvenog upravnog odjela kao 

stipenditora i postdiplomanta kao stipendiste. 

 

Članak 8. 

Kriteriji bodovanja su slijedeći: 

 

A) Prosjek ocjena na diplomskom studiju za studente prve godine poslijediplomskog studija, 

odnosno uspjeh na poslijediplomskom studiju za studente druge i treće godine studija.    
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Prosjek ocjena                                                                                        Bodovi 

 

- 3,10 ....................................................................................................   20 

- od 3,10 do 4,85 svakih 0,05 vrijednosti prosjeka ocjena nosi ..............  2 

- 4,85 ....................................................................................................   90 

- 4,90 do 5,00 ......................................................................................  100 

 

B) Upisana godina studija 

 

- prva godina ........................................................................................   30 

- druga godina .....................................................................................    40 

- treća godina .......................................................................................   50 

 

Članak 9. 

Pravo na dobivanje stipendije ostvaruje 2 postdiplomant koji na temelju kriterija iz 

prethodnog članka sakupe najveći broj bodova. 

 

Članak 10. 

Obaveza je stipendista završiti studij za koji prima stipendiju od Općine Vrsar-Orsera u 

roku od pet godina za specijalistički i sedam godina za doktorski studij. 

Obveza je stipendista da se nakon završetka studija zaposli najmanje na rok trajanja studija, 

ako postoji potreba za takvim zanimanjem, u Jedinstvenom upravnom odjelu, ustanovama ili 

poduzećima kojih je osnivač odnosno vlasnik Općina Vrsar-Orsera.  

 Ukoliko stipendist ne završi studij, odnosno ukoliko se ne zaposli a postoji potreba, isti je 

dužan vratiti cjelokupan iznos dobivene stipendije u roku od 2 odnosno 3 godine.  

 

Članak 11. 

 Za provođenje ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Vrsar-Orsera. 

 

Članak 12. 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama Općine Vrsar-

Orsera". 

 

 

 

KLASA: 604-02/21-01/1 

URBROJ: 2167/02-01/16-21-1 

Vrsar-Orsera, 28.05.2021.  

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

OPĆINE VRSAR-ORSERA 

Ivan Gerometta, v.r. 

 

 


