
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09, 1/12, 1/13 i 

3/13 – pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 24. veljače 2016. godine donijela je 

 
 

ZAKLJUČAK 

o raspodjeli sredstava za financiranje natjecanja  

 učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice  

u školskoj godini 2015./2016. 

 

I. 

 

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za školstvo Grada Koprivnice za raspodjelu sredstava za 

financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice u školskoj godini 
2015./2016. od 11. veljače 2016. godine, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

II. 
 

Na temelju prijedloga Povjerenstva iz točke I. ovog Zaključka, utvrđuju se slijedeći kriteriji za 

financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, i to kako slijedi: 

1. Za prehranu sudionika na natjecanju            - 35,00 kn po sudioniku, 
2. Za člana povjerenstva ili člana komisije            - 170,00 kn trošak po članu, 

3. Za troškove prijevoza na natjecanje izvan Koprivnice   - stvarni trošak. 

 
 Natjecanjima iz stavka 1. ove točke Zaključka smatraju se natjecanja koja se održavaju na 

nivou škole i području grada Koprivnice.  

 

III. 

 

 Odobrena sredstva iz točke II. ovog Zaključka, terete Proračun Grada Koprivnice za 2016. 

godinu, i to kako slijedi: 
a)  OŠ “A. N. Gostovinski“ Koprivnica – od pozicije 2050 konto 3111 do pozicije 2110 

konto 3299, 

b)  OŠ “Braća Radić“ Koprivnica - od pozicije 2120 konto 3111 do pozicije 2151 
konto3299,   

c)  OŠ “Đuro Ester“ Koprivnica - od pozicije 2160 konto 3111 do pozicije 2191 konto 

3299 i 

d)  COOR «Podravsko sunce» Koprivnica - od  pozicije 2200 konto 3111 do pozicije 
2240 konto 3299. 

 

                                                  IV. 
 Ustanove iz točke III. ovog Zaključka, podtočke a), b), c) i d),  dužne su Upravnom odjelu za 

društvene djelatnosti i europske poslove Grada Koprivnice uz zahtjev za plaćanje troškova natjecanja, 

dostaviti i izvještaj o provedenom natjecanju i to na obrascu koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

 

 

 
KLASA: 602-02/15-01/0059 

URBROJ: 2137/01-04/7-16-24 

Koprivnica, 24. veljače 2016. 
                                                                 

GRADONAČELNICA: 

         

Vesna Želježnjak, dipl. oec. 
 



 

OBRAZLOŽENJE 

 
 Proračunom Grada Koprivnice za 2016. godinu planirana su sredstva za financiranje 

natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice (koja se održavaju na nivou škole i 

području grada Koprivnice) kao ulaganje u obrazovanje iznad propisanog minimalnog financijskog 
standarda za decentralizirano financiranje javnih potreba u području obrazovanja. Za predlaganje 

kriterija za raspodjelu sredstava za tu namjenu, gradonačelnica Grada Koprivnice je imenovala radno 

tijelo - Povjerenstvo za školstvo Grada Koprivnice, u čijem su sastavu nastavnici i stručni suradnici - 

predstavnici odgojno-obrazovnih ustanova. Povjerenstvo za školstvo Grada Koprivnice na sjednici 
održanoj 11. veljače 2016. godine donijelo je Zaključak o kriterijima za raspodjelu sredstva za 

financiranje natjecanja učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice u školskoj godini 

2015./2016. prema kojem školi pripada 35,00 kn za prehranu po sudioniku natjecanja, 170,00 kn po 
članu za rad u povjerenstvu ili komisiji i stvarni trošak prijevoza za natjecanja koja se održavaju van 

područja Grada Koprivnice.   

 Predlaže se gradonačelnici Grada Koprivnice gospođi Vesni Želježnjak, dipl. oec. prihvaćanje 
prijedloga Povjerenstva i donošenje Zaključaka o  raspodjeli sredstava za financiranje natjecanja 

učenika osnovnih škola s područja Grada Koprivnice u školskoj godini 2015./2016. 

 

 
 

    Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

                                                                I EUROPSKE POSLOVE 

 

                Službenica imenovana za privremeno obavljanje 
                                                                poslova pročelnica: 

                      Kristina Cvitić, dipl. oec. 

 
 

 

 
 

     

 


