
Na temelju članka 16., alineje 4. i članka 29. stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih 

potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15) 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 15. ožujka 2016. godine, donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o dodjeli jednokratne financijske podrške Udruzi mladih koprivničkih matematičara 

 

 

I. 

 

 Udruzi mladih koprivničkih matematičara, Koprivnica, Čarda 43, OIB: 31583252402, 

dodjeljuje se jednokratna financijska podrška u iznosu od 5.000,00 kn (pettisućakuna), u 

svrhu podmirenja dijela troškova odlaska učenika na međunarodnu matematičku konferenciju 

i matematičko natjecanje EuroMath 2016. godine za projekt „Primjena matematike u životu“, 

koje će se održati u Solunu u vremenu od 30. ožujka do 3. travnja 2016. godine, a prema 

Zahtjevu Udruge KLASA: 402-01/16-01/0093, URBROJ: 001-16-3 od 10. ožujka 2016. 

godine, Prijedlogu KLASA: 402-01/16-01/0093, URBROJ: 2137/01-04/6-16-7 od 14. ožujka 

2016. godine i Zaključku KLASA: 402-01/16-01/0093, URBROJ: 2137/01-04/6-16-8 od 14. 

ožujka 2016. godine. 

 Prijedlog i Zaključak iz stavka 1. ove točke, nalaze se u prilogu i čine sastavni dio 

ovog Zaključka. 

 

 

II. 

 

 Grad Koprivnica i Udruga iz točke I. ovog Zaključka će sklopiti Ugovor kojim će se 

regulirati međusobna prava i obveze. 

 

 

KLASA: 402-01/16-01/0093  

URBROJ: 2137/01-04/6-16-9 

Koprivnica, 15. ožujka 2016.  

 

 

 

        GRADONAČELNICA: 

                  

Vesna Želježnjak, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Dana 10. ožujka 2016. godine Udruga mladih koprivničkih matematičara, Čarda 43, 

Koprivnica, OIB: 31583252402, obratila se ovom Upravnom odjelu sa zahtjevom za dodjelu 

jednokratne financijske podrške za troškove odlaska učenika na međunarodnu matematičku 

konferenciju i matematičko natjecanje EuroMath 2016. godine za projekt „Primjena 

matematike u životu“, koje će se održati u Solunu u vremenu od 30. ožujka do 3. travnja 

2016. godine. 

 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 

14. ožujka 2016. godine sastavilo je Obrazac za provjeru ispunjavanja uvjeta iz članka 11. 

alineje 1. 2. 3. 4. 5. 6. i 10. i članka 18. stavka 2. točke 7. Pravilnika o financiranju javnih 

potreba Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15), čime je utvrđeno da je 

opravdano odobriti sredstva bez prijavljivanja na javni poziv obzirom da je za sudjelovanje na 

navedenoj konferenciji i natjecanju bilo potrebno postići određene rezultate u 

kvalifikacijskom postupku tijekom mjeseca siječnja, veljače i ožujka 2016. godine. 

Povjerenstvo je konstatiralo da se da prijedlog o odobravanju jednokratne financijske podrške 

za troškove odlaska učenika na međunarodnu matematičku konferenciju i matematičko 

natjecanje EuroMath 2016. godine za projekt „Primjena matematike u životu“ u iznosu od 

5.000,00 kn. službenica imenovana za privremeno obavljanje poslova pročelnika ovog 

Upravnog odjela donijela je Zaključak o davanju prethodnog pozitivnog mišljenja o 

prijedlogu o prihvaćanju zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava Udruzi mladih 

koprivničkih matematičara. 

 U skladu sa svim navedenim, predlaže se gradonačelnici Grada Koprivnice donošenje 

Zaključka o dodjeli jednokratne financijske podrške Udruzi mladih koprivničkih 

matematičara. 

 

 

 

 

    Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

 SLUŽBENICA IMENOVANA ZA PRIVREMENO 

               OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA: 

     

Kristina Cvitić, dipl. oec. 


