REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:061-06/16-01/2
URBROJ:2109/10-02-16-1
Mala Subotica, 27.6.2016.
Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (« Službeni glasnik Međimurske županije“
br. 12/15) općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 27.6.2016. godine donio je

ODLUKU
o dodjeli financijskih nagrada za postignute
rezultate na natjecanjima u periodu od
Dana Općine 2015. godine do Dana Općine 2016.godine

Članak 1.
Odobravam financijske nagrade u ukupnom iznosu od 4.900,00 kn za rezultate
postignute na državnim natjecanjima i to :
1. Severini Lajtman iz Piškrovca za izvrstan nastup, u rangu državne prvakinje, izveden
na državnoj smotri LIDRANO 2016. u Primoštenu s pjesmom Ivice Jembriha
„DOTEPENEC“, iznos od 300,00 kn
2. Tinu Hrgoviću iz Male Subotice za postignut uspjeh na državnom natjecanju iz
geografije za učenike prvog razreda srednjih škola u travnju 2016.godine,u
Krapinskim Toplicama, iznos od 200,00 kn.
3. Eliju Hrgoviću iz Male Subotice za postignut uspjeh na državnom natjecanju iz
geografije za učenike šestog razreda OŠ, održanom u travnju 2016.godine,
u Krapinskim Toplicama, iznos od 200,00 kn.
4. Petru Gazdeku iz Male Subotice, učeniku 4.razreda Osnovne škole Tomaša
Goričanca Mala Subotica za postignute uspjehe na natječaju DUZS s pjesmicom
„Stara vatrogasna kola pričaju“ te uspjehe na likovnim natječajima „Zeleno srce
kuca za nas“, Starigrad Paklenica i 5.Dječji Kranjčić, Križevci, iznos od 200,00 kn.
5. Jani Držanić iz Palovca za postignute uspjehe na županijskom natjecanju iz
matematike za učenike četvrtih razreda osnovne škole te uspjehe na likovnom
natječaju „Povist mista moga“, Rogoznica, iznos od 300,00 kn.
6. Melany Klobučarić iz Male Subotice, učenici 4.razreda Osnovne škole Tomaša
Goričanca Mala Subotica, za postignute uspjehe na likovnim natječajima 5.Dječji
Kranjčić, Križevci i „U svijet bajki Ivane Brlić-Mažuranić“, Slavonski Brod te na
međunarodnom dječjem likovnom natječaju „Lidice 2016.“ , iznos od 200,00 kn.

1

7. Ani Marčec Iz Palovca, učenici 4.razreda Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala
Subotica za postignute uspjehe na likovnom natječaju „Lovrakovi dani kulture“ i
natječaju DUZS te na pohvaljenom radu na natječaju 5.Dječji Kranjčić, Križevci pod
naslovom „Kako sam dobio ime“ , iznos od 200,00 kn.
8. Ivi Mačeku iz Strelca za osvojena 1.mjesta na dvoranskom i vanjskom Prvenstvu
Hrvatske u streličarstvu, u kategoriji olimpijski luk, među dječacima do 14 godina,
održanim u ožujku i lipnju 2016.godine, u Čakovcu i Rijeci, iznos od 500,00 kn.
9. Štefanu Granatiru iz Palovca za osvojeno 1.mjesto na otvorenom Prvenstvu Hrvatske
u streličarstvu, u kategoriji standardni luk, među dječacima do 12 godina, održanom
u lipnju 2016.godine u Rijeci, iznos od 300,00 kn.
10. Medijskoj grupi OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica za postignut uspjeh na Reviji
hrvatskog filmskog stvaralaštva djece održanoj u Rijeci, na Malom DokuArtu
održanom u Bjelovaru te za sudjelovanje na Državnoj smotri hrvatskog školskog
filma u Sinju s TV reportažom „Više od igre“ i dokumentarnim filmovima „Crni
pojas“ i „Sharpeye“ , iznos od 1.000,00 kn.
11. FUTSAL ekipi ŠŠD „Ftiči“ OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica za osvojeno
3.mjesto na Državnom prvenstvu u futsalu za djevojčice 7. i 8. razreda održanom u
travnju 2016.godine, u Poreču, iznos od 500,00 kn.
12. Starijem tamburaškom sastavu KUU «ZVON» Župne zajednice Mala Subotica za
postignutu 2.nagradu u kategoriji folklornih tamburaških sastava na 22.Susretu
hrvatskih tamburaških orkestara i sastava održanom u listopadu 2015.godine, u
Dugom Selu, iznos od 1.000,00 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.

NAČELNIK :

Vladimir Domjanić
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