REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:061-06/15-01/2
URBROJ:2109/10-02-15-1
Mala Subotica, 3.7.2015.
Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (« Službeni glasnik Međimurske županije
br. 3/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica (« Službeni glasnik Međimurske županije « br.
10/13), općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 3.7.2015. godine donio je:

ODLUKU
o dodjeli financijskih nagrada za postignute
rezultate na državnim natjecanjima u periodu od
Dana Općine 2014. godine do Dana Općine 2015.godine
Članak 1.
Odobravam financijske nagrade u ukupnom iznosu od 6.200,00 kn za rezultate
postignute na državnim natjecanjima i to :
1. USR „Sport za sve“ Mala Subotica, za osvojeno 2. mjesto na 10. Hrvatskom
festivalu sportske rekreacije žena održanom u Strahonincu, iznos od 500,00 kn.
2. EMI ROŠANIĆ iz Strelca, za izvrsni nastup u rangu državne prvakinje u kategoriji
pojedinačnog scenskog nastupa izveden na državnoj smotri LIDRANO u Šibeniku s
pjesmom Ružice Jukić „IDI REČI JAPI ZBOGOM“, iznos od 300,00 kn.
3. TINU HRGOVIĆU iz Male Subotice, za postignuto 1.mjesto na državnom
natjecanju iz geografije održanom u Kalinovcu, iznos od 500,00 kn.
4. ELIJU HRGOVIĆU iz Male Subotice, za postignuto 3.mjesto na državnom
natjecanju iz geografije održanom u Kalinovcu, iznos od 300,00 kn.
5. MELANI MILIJANČIĆ iz Male Subotice, za postignut uspjeh na državnom
natjecanju iz njemačkog jezika u Primoštenu, iznos od 200,00 kn.
6. HANI JANKULIJA iz Male Subotice , za postignute uspjehe na likovnom natječaju
„Tradicija i suvremenost“, Zagreb i Lovrakovim danima kulture za naslovnicu
zbornika „Darovi djetinjstva“, Veliki Grđevac, iznos od 200,00 kn.
7. JANI DRŽANIĆ iz Palovca , za postignute uspjehe na likovnom natječaju „Sretni
bez alkohola“, Zagreb i na natječaju „Hrvatska kulturna baština“ Donji Muć za
pjesmicu na kajkavskom narječju „Čehara“, iznos od 200,00 kn.
8. MELANY KLOBUČARIĆ iz Male Subotice , za postignute uspjehe za likovni rad na
4.Dječjem Kranjčiću, Križevci, na natječaju „Povist mista moga“, Rogoznica, na
natječaju „Prirodne i druge nesreće“, Čakovec i na natječaju „Zeleno srce kuca za
nas“, Starigrad Paklenica, iznos od 200,00 kn.

9. FILIPU NOVAKU iz Male Subotice, za osvojeno 3. mjesto u kategoriji juniora do 61
kg na Državnom prvenstvu u karateu, održanom u Splitu, iznos od
300,00 kn.
10. IVI MAČEKU iz Strelca , za osvojeno 1. mjesto na dvoranskom i vanjskom
Prvenstvu Hrvatske u streličarstvu, održanom u Rijeci i Čakovcu, iznos od
500,00 kn.
11. EMI MARČEC iz Palovca, za osvojeno 1. mjesto u kategoriji učenica do 28 kg na
Prvenstvu Hrvatske u karateu, održanom u Jastrebarskom, iznos od 500,00 kn.
12. MEDIJSKOJ GRUPI Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica za
sudjelovanje na Državnoj smotri hrvatskog školskog filma u Zagrebu s
dokumentarnim filmom „Čuvarice prirode“ , iznos 1.000,00 kn.
13. NOGOMETNOJ MOMČADI ŠŠD „Ftiči“ Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala
Subotica za osvojeno 2.mjesto na Državnom prvenstvu školskih sportskih
društava za učenike 5. i 6. razreda u malom nogometu održanom u Vinkovcima,
iznos 1.000,00 kn.
14. Dječjem tamburaškom orkestru KUU „ZVON“ Župne zajednice Mala Subotica, za
postignutu brončanu plaketu „Tambura Paje Kolarića“ na 38.Međunarodnom
festivalu hrvatske tamburaške glazbe, održanom u Osijeku, Iznos od 500,00 kn.
Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužujem Jedinstveni upravni odjel Općine
Mala Subotica.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na oglasnoj ploči Općine
Mala Subotica.
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