
Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i 

nefinancijskih donacija fizičkim osobama („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/15) i članka 

55. Statuta Grada Koprivnice  („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – 

pročišćeni tekst) gradonačelnica Grada Koprivnice dana 10. svibnja 2016. godine donijela je 

 

 

 

ZAKLJUČAK  

o odobrenju jednokratne financijske  donacije Jurici Hreniću  

 

 

I. 

 

 Jurici Hreniću iz Koprivnice, Vinodolska 27 dodjeljuje se jednokratna financijska 

donacija u iznosu od 4.790,00 kn, u svrhu podmirenja dijela troškova Diplomskog autorskog 

koncerta koji će se održati dana 16. lipnja 2016. godine u dvorani „Domoljub“, a prema 

zahtjevu Jurice Hrenića i Prijedlogu Povjerenstva KLASA:402-01/16-01/0131, 

URBROJ:2137/01-04/7-16-5 od 6. svibnja 2016. godine. 

 Zahtjev i Prijedlog Povjerenstva, iz stavka I. ove točke, nalaze se u prilogu i čine 

sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

II. 

 

 Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka terete Proračun Grada Koprivnice za 

2016. godinu, pozicija: 3210, konto: 3811 – Tekuće donacije u novcu, a doznačit će se na 

tekući-račun broj: HR5423860023200612462 otvoren kod Podravske banke d.d., Koprivnica. 

 

 

III. 

 

 Grad Koprivnica i Jurica Hrenić će sklopiti Ugovor, a kojim će se regulirati 

međusobna prava i obveze. 

 Ugovor iz stavka 1. ove točke, nalazi se u prilogu. 

 

 

 

KLASA: 402-01/16-01/0131 

URBROJ: 2137/01-04/7-16-6 

Koprivnica,10. svibnja 2016. 

 

 

GRADONAČELNICA: 

         

Vesna Želježnjak, dipl. oec. 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 Jurica Hrenić iz Koprivnice, Vinodolska 27 obratio se zamolbom za odobrenje 

jednokratne financijske donacije fizičkim osobama. Jurica je student diplomskog studija 

glazbene pedagogije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Povodom završetka studija i obrane 

svojeg diplomskog rada građanima grada Koprivnice će pokloniti koncert suvremene 

umjetničke glazbe. Koncert će se održati u dvorani "Domoljub“, 16. lipnja 2016. godine. Na 

koncertu će se izvoditi njegove autorske skladbe koje je skladao tijekom studija, a izvoditi će 

ih profesionalni glazbenici, studenti i profesori s Umjetničke akademije u Osijeku. Jurica moli 

pomoć oko organizacije navedenog koncerta. Dana 6. svibnja 2016. godine sastalo je 

Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobravanje jednokratnih financijskih i nefinancijskih 

donacija fizičkim osobama koje je razmatralo Juričinu zamolbu. Povjerenstvo je na temelju 

Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/15) ocijenilo Juričinu zamolbu te je na navedenoj sjednici 

utvrdilo Prijedlog o prihvaćanju zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske donacije. 

Povjerenstvo je predložilo da se Jurici odobri jednokratna financijska donacija u iznosu od 

4.790,00 kn. 

 Obzirom na sve navedeno predlaže se gradonačelnici Grada Koprivnice gospođi Vesni 

Želježnjak, dipl. oec. prihvaćanje prijedloga Povjerenstva i donošenje Zaključka o odobrenju 

jednokratne financijske donacije Jurici Hreniću iz Koprivnice. 

 

 

 

 

Nositelj izrade i predlagatelj 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI 

 

Pročelnik: 

Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 

     

 


