
Na temelju članka 29., stavka 2. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice („Glasnik 

Grada Koprivnice“ broj 3/15, 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 8. svibnja 2017. godine, donio  je  

 

 

ZAKLJUČAK 

o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava za realizaciju  programa/projekata 

organizacija civilnog društva u kulturi za 2017. godinu, prijavljenih od 15. veljače 2017.  

godine do 14. ožujka 2017. godine 

 

 

I. 

 

Odobravaju se financijska sredstva za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog 

društva u kulturi za 2017. godinu, prijavljenih od 15. veljače 2017. godine do 14. ožujka 2017. 

godine, a prema Rang listi programa /projekata koji su prošli bodovni prag za sufinanciranje (50% 

bodova) utvrđen u tekstu Javnog poziva, od 16. siječnja 2017. godine te ispunjavaju uvjete Javnog 

poziva, od 16. siječnja 2017. godine, koja prema područjima (glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i 

plesna djelatnost, kazališna djelatnost, filmska i video djelatnost, knjižna, nakladnička djelatnost i 

knjižnična djelatnost), sadrži naziv prijavitelja, naziv programa/projekta i postotak ukupno ostvarenih 

bodova, i to u iznosu kako slijedi:   

 
Područje 2 – glazbena djelatnost, glazbeno-scenska i plesna djelatnost 

 

1. Folklorni ansambl Koprivnica (OIB: 48045191114): 

a. „Redovna djelatnost Folklornog ansambla Koprivnica“ – 86% - 58.503,00 kn, 

2. Klub za starije osobe „Mariška“ (OIB: 87707512563): 

a. „Festival pjevača 50+“ – 88% - 18.900,00 kn, 

 

Područje 3 – kazališna djelatnost 

 

1. Ludens teatar (OIB: 27912724367): 

a. „Otkup predstava“ – 83% - 47.275,00 kn, 

b. „Vikend amaterskog kazališta“ – 77% - 11.590,00 kn, 

c. „Premijerna produkcija“ – 73% - 50.000,00 kn, 

d. „Ljeto u Ludensu“ – 58% - 20.200,00 kn, 

e. „Gostovanja u RH“ – 65% - 15.000,00 kn, 

 

Područje 4 – filmska i video djelatnost 

 

1. Dobar film (OIB: 631372637709): 

a. „Slijedi, kratkometražna post-apokaliptična komedija“ – 82% - 18.000,00 kn, 

 

Područje 5 – knjižna, nakladnička djelatnost i knjižnična djelatnost 

 

1. Udruga generacije koprivničkih maturanata GEKOMA (OIB: 33156367378): 

a. „Knjiga maturanti staroga kova V.“ – 73% - 5.250,00 kn, 

 

2. Hrvatsko planinarsko društvo „Bilo“ Koprivnica (OIB: 06067014464): 

a. „Godišnjak HPD „Bilo“ broj 8“ – 87% - 3.000,00 kn,  

 

a sve temeljem Zaključka o ocjenjivanju – odobravanje i neodobravanje financijskih sredstava za 

realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi u 2017. godini, od 15. veljače 

2017. godine do 14. ožujka 2017. godine, od 4. svibnja 2017. godine i Zaključka o davanju 



prethodnog pozitivnog mišljenja o Zaključku o ocjenjivanju -  odobravanje i neodobravanje 

financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata udruga građana u 2017. godini, od 15. veljače 

2017. godine do 14. ožujka 2017. godine, od 5. svibnja 2017. godine. 

 

 

II. 

 

 Neodobravaju se financijska sredstva za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog 

društva u kulturi za 2017. godinu, pristiglih od 15. veljače 2017. godine do 14. ožujka 2017. godine, a 

prema Rang listi programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi, i to kako slijedi: 

 

1) Klub liječenih alkoholičara „Centar“ Koprivnica (OIB: 09019498448): 

a. „Unaprjeđenje kvalitete života liječenog alkoholičara kroz glazbenu djelatnost“ – 30%. 

 

jer nisu zadovoljili bodovni prag za sufinanciranje. 

 

 

KLASA: 007-01/17-01/0008 

URBROJ: 2137/01-04/6-17-10 

Koprivnica, 8. svibanj 2017. 

 

 

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA 

DUŽNOST GRADONAČELNIKA: 

 

    Mišel Jakšić, dipl. oec. 



 

Obrazloženje 

 

Na temelju članka 18., stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Koprivnice 

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/15, 3/16), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada 

Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, 

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 

provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), Grad Koprivnica raspisao je Javni pozive za 

sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi iz Proračuna Grada Koprivnice 

za 2017. godinu, 16. siječnja 2017. godine. Prijave koje su pristigle od 15. veljače 2017. godine do 14. 

ožujka 2017. godine, nakon administrativne provjere predane su Povjerenstvu za ocjenjivanje 

programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi koje je donijelo Zaključak o ocjenjivanju – 

odobravanje i neodobravanje financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija 

civilnog društva u kulturi u 2017. godini, pristiglih od 15. veljače 2017. godine do 14. ožujka 2017. 

godine, te je pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove donio Zaključak o 

davanju prethodnog pozitivnog mišljenja o Zaključku o ocjenjivanju – odobravanje i neodobravanje 

financijskih sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi u 2017. 

godini, pristiglih od 15. veljače 2017. godine do 14. ožujka 2017. godine.  

U svrhu potpore razvoja kulture u lokalnoj zajednici kao važnog sektora izražavanja interesa i 

podmirenja potreba kulturnog života, predlaže se zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada 

Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl.oec, donošenje Zaključka o odobravanju/neodobravanju financijskih 

sredstava za realizaciju programa/projekata organizacija civilnog društva u kulturi za 2017. godinu, 

prijavljenih od 15. veljače 2017. godine do 14. ožujka 2017. godine. 

 

 

Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

I EUROPSKE POSLOVE 

 

PROČELNIK: 

Darko Ledinski, prof. 

 

 

 

 

  

 


