
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” br. 4./09, 1/12, 1/13 i 3/13 – 

pročišćeni tekst) zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice dana 15. 

lipnja 2016. godine donio je 

 

 

ZAKLJUČAK  

o odobrenju jednokratne financijske donacije Luki Listu  

 

 

I. 

 Luki Listu iz Koprivnice, M.P.Miškine 64 odobrava se jednokratna financijska 

donacija u iznosu od 1.000,00 kn, u svrhu podmirenja dijela troškova 31. ljetne škole mladih 

fizičara koja će se održati na Malom Lošinju od 20. – 26. lipnja 2016. godine, a prema 

zahtjevu Luke Lista, od 02.06.2016. godine i Prijedlogu KLASA:402-01/16-01/0171, 

URBROJ: 2137/01-04/7-16-2 od 13. lipnja 2016. godine. 

 Zahtjev i Prijedlog 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: 2382, konto: 3811 – Tekuće donacije u novcu, a doznačit će se na žiro 

račun broj: HR8723860023100658994 otvoren kod Podravske banke d.d., Koprivnica. 

 

 

III. 

 

 Grad Koprivnica i Luka List zastupan po zakonskom zastupniku Ani Kranjčev će 

sklopiti Ugovor, a kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

 Ugovor iz stavka 1. ove točke, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

KLASA: 402-01/16-01/0171 

URBROJ: 2137/01-04/7-16-4 

Koprivnica,15. lipnja 2016.. 

 

 

       ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST 

       GRADONAČELNIKA: 

               

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 Luka List iz Koprivnice, M.P.Miškine 64  obratio se zamolbom za odobrenje 

jednokratne financijske donacije fizičkim osobama. Luka je učenik 8. razreda OŠ „Antun 

Nemčić Gostovinski“ Koprivnica. Organizacijski odbor 31. ljetne škole mladih fizičara 

Hrvatskog fizikalnog društva je pozvalo Luku da sudjeluje u ljetnoj školi koja će se održati na 

Malom Lošinju od 20. do 26. lipnja 2016. godine. Luka je pozvan jer je uvršten među najbolje 

sudionike Državnog natjecanja i smotre iz fizike. Ovogodišnja ljetna škola organizira se pod 

nazivom „Od malog do velog“. U školi će se predstaviti neka od najnovijih istraživanja u 

fizici, kako bi se učenicima približili načini na koje fizika i fizičari rješavaju izazove 

suvremenog svijeta te će se nizom interdisciplinarnih predavanja i radionica predstaviti 

problematiku današnje fizike. Dana 13. lipnja 2016. godine sastalo je Povjerenstvo za ocjenu 

zahtjeva za odobravanje jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama 

koje je razmatralo zamolbu Luke Lista. Povjerenstvo je na temelju Pravilnika o odobrenju 

jednokratnih financijskih i nefinancijskih donacija fizičkim osobama („Glasnik Grada 

Koprivnice“ broj 6/15) ocijenilo Lukinu zamolbu te je na navedenoj sjednici utvrdilo 

Prijedlog o prihvaćanju zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske donacije. Povjerenstvo je 

predložilo da se Luki odobri jednokratna financijska donacija u iznosu od 1.000,00 kn. 

 Obzirom na sve navedeno predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, 

gospodinu Mišelu Jakšiću, dipl. oec. prihvaćanje prijedloga Povjerenstva i donošenje 

Zaključka o odobrenju jednokratne financijske donacije Luki Listu iz Koprivnice. 

 

 

 

     Nositelj izrade i predlagatelj 

     UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

       I EUROPSKE POSLOVE 

         

Pročelnik: 

           Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


