
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 4/09, 1/12, 
1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18, 2/20 i 1/21) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 
15.11.2022. godine donio je

ZAKLJUČAK 
o odobrenju sredstava za božićno darivanje djece 

s područja Grada Koprivnice  
 

I. 
 

Odobravaju se sredstva za božićno darivanje djece s područja Grada Koprivnice i to:

1. u obliku poklon bona u vrijednosti 250,00 kn/33,18 EUR i 

2. bona za kino predstavu u vrijednosti 15,00 kn/1,99 EUR. 1

II.

Kumulativni uvjeti za dodjelu božićnog dara iz točke I. ovog Zaključka su:

1. Dob djece - djeca rođena od 2007. godine do 2022. godine (od 0 – 15 godina),

2. Nepostojanje osnove da djeca dječji dar povodom božićnih blagdana dobiju na 
drugi način jer su:

a) smještena u udomiteljskim obiteljima ili,
b) djeca roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade ili,
c) djeca čiji su oba roditelja nezaposlena/umirovljenici ili,
d) djeca roditelja poljoprivrednika koji nisu u sustavu PDV-a.

3.  Prebivalište djece i roditelja na području Grada Koprivnice, a za djecu iz točke II.      
podtočke 2. a) ovog Zaključka uvjet je prebivalište udomiteljske obitelji na 
području Grada Koprivnice.

III.

Prilikom utvrđivanja uvjeta iz točke II. ovog Zaključka u obzir će su uzimati sljedeći
dokazi:

1. Rodni list/izvadak iz matice rođenih,

2. a) i b) -  popis Centra za socijalnu skrb Koprivnica,
      c) - uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje/potvrda o radnom stažu     

                        Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/rješenje o mirovini,
      d) - rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

3. važeća osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu.

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450



IV. 
 

Odobrena sredstva za realizaciju božićnog darivanja iz točke I. ovog Zaključka, teretit 
će Proračun Grada Koprivnice za 2022. godinu, redni broj: 691, broj konta: 3812 - Tekuće 
donacije u naravi.  

KLASA: 402-01/22-03/0019
URBROJ: 2137-1-06-01/2-22-2
Koprivnica, 15.11.2022.

GRADONAČELNIK:
            Mišel Jakšić, dipl. oec. 



Ovo je elektronički dokument sukladan uredbi (EU) broj 910/2014. 
Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika 
ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost.
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