REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:061-06/17-01/2
URBROJ:2109/10-02-17-1
Mala Subotica, 29.6.2017.
Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica (« Službeni glasnik Međimurske županije“
br. 12/15) općinski načelnik Općine Mala Subotica dana 29.6.2017. godine donio je

ODLUKU
o dodjeli financijskih nagrada za postignute rezultate na državnim natjecanjima
u periodu od Dana Općine 2016. godine do Dana Općine 2017. godine
odnosno za postignute rezultate tijekom školovanja
Članak 1.
Odobravam financijske nagrade u ukupnom iznosu od 9.700,00 kn za rezultate
postignute na državnim natjecanjima u periodu od Dana Općine 2016. godine do Dana
Općine 2017. godine odnosno za postignute rezultate tijekom školovanja i to :
1. Severini Lajtman iz Piškrovca za izvrstan nastup izveden na državnoj smotri LIDRANO
2017. u Šibeniku s pjesmom Miroslava Krleže „Ni med cvetjem ni pravice“, iznos od
300,00 kuna
2. Tinu Hrgoviću iz Male Subotice za postignut uspjeh na državnom natjecanju iz
geografije za učenike drugog razreda srednjih škola u travnju 2017. godine, u Topuskom,
iznos od 300,00 kuna.
3. Eliju Hrgoviću iz Male Subotice za postignut uspjeh na državnom natjecanju iz geografije
za učenike sedmog razreda OŠ, održanom u travnju 2017. godine, u Topuskom, iznos od
300,00 kuna.
4. Jani Držanić iz Palovca za postignut uspjeh na državnom natjecanju iz matematike za
učenike petog razreda osnovne škole održanom u Primoštenu, iznos od 300,00 kuna.
5. Heleni Marčec iz Palovca, učenici 1. razreda Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala
Subotica za postignute uspjehe na smotrama odnosno izložbama likovne kulture „Jedan
svijet-jedan cvijet, Čazma“, „Hrvatska kulturna baština 2017.“ Donji Muć, „Zeleno srce
kuca za nas“ Starigrad Paklenica te 6. Susret hrvatskog dječjeg duhovnog stvaralaštva
„Stjepan Kranjčić“ iznos od 300,00 kuna.
6. Nevi Novak iz Male Subotice, učenici 1. razreda Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala
Subotica za postignute uspjehe na međunarodnim likovnim natječajima „Iserlohn-NewIsenburg-Zadar-2017.“ I Japan u nama“ te na smotri „Hrvatska kulturna baština 2017.“
Donji Muć , iznos od 200,00 kuna.
7. Niki Halić Iz Male Subotice, učenici 1. razreda Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala
Subotica za postignute uspjehe s likovnim radom na 6. Susretu hrvatskog dječjeg
duhovnog stvaralaštva „Stjepan Kranjčić“ i na izložbi „ Hrvatska kulturna baština 2017.“
Donji Muć, iznos od 200,00 kuna.
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8. Štefanu Granatiru iz Palovca za osvojena 1.mjesta na dvoranskom Prvenstvu Hrvatske
u streličarstvu, u kategoriji složeni luk, među dječacima od 12 do 14 godina, održanim
u ožujku 2017. godine, u Čakovcu, iznos od 300,00 kuna.
9. Filipu Novaku iz Male Subotice za osvojeno 2. mjesto u kategoriji mlađih seniora do
67 kilograma na Državnom prvenstvu u karateu održanom u mjesecu prosincu 2016.
godine u Zagrebu, iznos od 400,00 kuna.
10. Luciji Obadić iz Male Subotica za osvojenu 1. nagradu na natječaju Hrvatske
vatrogasne zajednice za predškolski i školski uzrast u kategoriji za najbolji foto uradak
2017. godine, iznos od 300,00 kuna.
11. Medijskoj grupi OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica za postignut uspjeh na 54. Reviji
dječjeg filmskog stvaralaštva održanoj u Makarskoj s TV reportažom „Život s glazbom“ i
za osvojen Grand prix na Malom DokuArtu održanom u Bjelovaru s dokumentarnim
filmom „Naša Seve“ , iznos od 1.000,00 kuna.
12. USR „Sport za sve“ Mala Subotica za postignuto 2. mjesto na 12. Hrvatskom festivalu
sportske rekreacije žena održanom u mjesecu studenom 2016. godine, u Vukovaru,
iznos od 800,00 kn.
13. Tamburaškom orkestru KUU «ZVON» župne zajednice Mala Subotica za postignutu
zlatnu plaketu „Tambura Paje Kolarića“ na 40. Međunarodnom festivalu hrvatske
tamburaške glazbe održanom u Osijeku 1.- 4. lipnja 2017., iznos od 1.000,00 kuna.
14. Martini Korpar iz Strelca temeljem Dekanove nagrade za predan studentski rad i
izvrsnost pokazanu tijekom akademske godine 2015./2016. Na Fakultetu organizacije i
informatike u Varaždinu, iznos od 500,00 kuna.
15. Jeleni Horvat iz Svetog Križa temelje Dekanove nagrade za postignute uspjehe tijekom
akademske godine 2013./2014. I 2014./2015. na Pravnom fakultetu u Rijeci, iznos od
1.000,00 kuna.
16. Vladimiru Mihalicu iz Male Subotice temeljem Dekanove nagrade za postignute
rezultate u akademskoj godini 2009./2010. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u
Zagrebu te posebne Rektorove nagrade za projket „Case study competition 2011.“,
iznos od 1.500,00 kuna.
17. Domagoju Mihalicu iz Male Subotice temeljem Rektorove nagrade za društveno
koristan rad u akademskoj i široj zajednici tijekom akademske godine 2015./2016. Na
Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, iznos od 1.000,00 kuna.
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.

OPĆINSKI NAČELNIK :
Valentino Škvorc
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