
Na temelju članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez 

raspisivanja javnog poziva („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16) i članka 55. Statuta Grada 

Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) 

zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika dana 10. listopada 2016. godine, donio je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o odbijanju zahtjeva za dodjelu jednokratne financijske podrške Društvu hrvatskih 

književnika 

 

 

I. 

 

 Društvu hrvatskih književnika, Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 7, OIB: 

14928074436, odbija se jednokratna financijska podrška za projekt „Izdavaštvo Ogranka“, a 

prema Zahtjevu Udruge KLASA: 402-01/16-01/0122, URBROJ: 001-16-1 od 01. travnja 

2016. godine, Prijedlogu KLASA: 007-01/15-01/0014 i URBROJ: 2137/01-04/6-16-31 od 06. 

listopada 2016. godine. 

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

 

 

 

KLASA: 007-01/15-01/0014 

URBROJ: 2137/01-04/6-16-36 

Koprivnica, 10. listopada 2016. 

 

 

 

       ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  

       DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

                  

           Mišel Jakšić, dipl. oec.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Dana 01. travnja 2016. godine Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, Trg bana Josipa 

Jelačića 7, OIB: 14928074436, obratilo se ovom Upravnom odjelu sa zahtjevom za dodjelu 

jednokratne financijske podrške za projekt „Izdavaštvo Ogranka“. 

 Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava i 

jednokratne nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama 

civilnog društva bez objavljivanja javnog natječaja (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) dana 

06. listopada 2016. godine sastavilo je Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta iz članka 9. i 

članka 10. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice – bez raspisivanja 

javnog poziva („GGK“ broj 3/16), čime je utvrđeno da je Društvo hrvatskih književnika ne 

ispunjava uvjete za odobrenje sredstva bez prijavljivanja na javni poziv. Povjerenstvo je 

konstatiralo da se predloži neodobrenje jednokratne financijske podrške za projekt 

„Izdavaštvo Ogranka“ i donijelo je Prijedlog za odbijanje zahtjeva Društva hrvatskih 

književnika radi dodjele financijskih sredstava.  

 U skladu sa svim navedenim, predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost 

gradonačelnika Grada Koprivnice donošenje Zaključka o odbijanju zahtjeva za dodjelu 

jednokratne financijske podrške Društvu hrvatskih književnika. 

 

 

 

 

       Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

       Upravni odjel za društvene djelatnosti  

i europske poslove 

         

Pročelnik: 

          Darko Ledinski, prof. 

 

 


