
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) zamjenik koji  obnaša dužnost gradonačelnika dana 28. veljače 2017. godine 

donio je 

 

 

ZAKLJUČAK  

o odobrenju jednokratne financijske donacije Anamari Bošnjak  

 

 

I. 

 

 Anamari Bošnjak iz Koprivnice, Ulica dr. Alberta Heinricha 7, dodjeljuje se 

jednokratna financijska donacija u iznosu od 1.000,00 kn, u svrhu podmirenja dijela troškova 

odlaska na treninge i utakmice ŽNK Agram Zagreb i sudjelovanje na raznim turnirima 

tijekom cijele godine, a prema Zahtjevu Anamari Bošnjak, od 21.02.2017. godine i Prijedlogu 

Povjerenstva KLASA: 402-01/17-01/0042, URBROJ: 2137/01-04/7-17-4 od 27.02.2017. 

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 

2017. godinu, pozicija: 3272, konto: 3811 – Tekuće donacije u novcu, a doznačit će se na žiro 

račun Biljane Bošnjak broj: HR2123860023152380000 otvoren kod Podravske banke d.d. 

Koprivnica. 

 

 

III. 

 

 Grad Koprivnica i Anamari Bošnjak po zakonskom zastupniku Biljani Bošnjak će 

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

  

 

 

KLASA: 402-01/17-01/0042 

URBROJ: 2137/01-04/7-17-5 

Koprivnica,28. veljače 2017. 

 

 

       ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

          

Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

 Anamari Bošnjak iz Koprivnice, Ulica dr. Alberta Heinricha 7  obratila se zamolbom 

za odobrenje jednokratne financijske donacije fizičkim osobama. Anamari je učenica OŠ 

„Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica. Od 6-te godine trenira nogomet. Sa 7 godina 

počinje trenirati u NK Slaven Belupu u Školi nogometa. Do srpnja 2016. godine registrirana 

je u NK Slaven Belupu gdje trenira, igra utakmice i sudjeluje na raznim turnirima. Od srpnja 

2016. godine učlanjuje se u ŽNK Agram Zagreb jer po pravilima HNS-a ne može više igrati 

sa dječacima jer navršava 12 godina života. U ŽNK Agram nastupa redovito u kategoriji 

mlađih pionirki, a od ožujka ove godine i ligi kadetkinja. Obzirom da živi u Koprivnici 

roditelji je voze 2 puta tjedno u Zagreb na treninge i utakmice. Dana 27. veljače 2017. godine 

sastalo se Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za odobravanje jednokratnih financijskih i 

nefinancijskih donacija fizičkim osobama koje je razmatralo zamolbu Anamari Bošnjak. 

Povjerenstvo je na temelju Pravilnika o odobrenju jednokratnih financijskih i nefinancijskih 

donacija fizičkim osobama („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/15) ocijenilo zamolbu 

Anamari te je na navedenoj sjednici utvrdilo Prijedlog o prihvaćanju zahtjeva za dodjelu 

jednokratne financijske donacije. Povjerenstvo je predložilo da se Anamari 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 Anamari Bošnjak. 

 

 

 

       Nositelj izrade i predlagatelj 

     UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI  

       I EUROPSKE POSLOVE 

        Pročelnik: 

           Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


