
UMJETNIČKA ŠKOLA POREČ                                                          

Školski odbor 

                     

KLASA:003-05/20-01/03 

URBROJ: 2167/01-57-34-06-20-5 

Poreč, 14. svibnja 2020. godine 

 

Školski odbor Umjetničke škole Poreč, na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donio 

je 

 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke 

 o iznosu kotizacije za sudjelovanje na gitarističkom i violinističkom natjecanju 

 „Poreč Fest“ 

 

1. U Odluci o iznosu kotizacije za sudjelovanje na gitarističkom i violinističkom natjecanju 

„Poreč Fest“ koju je donio Školski odbor na sjednici održanoj 17. studenog 2016. godine, 

KLASA: 003-05/16-01/07, URBROJ: 2167/01-57-34-01/01-16-6, iza točke 4. dodaje se točka 

5. koja glasi: 

„5. Ukoliko organizator odgodi natjecanje kotizacija će biti vraćena na pisani zahtjev 

prijavljenog natjecatelja kojemu novi termin natjecanja ne odgovara, podnesen u roku od 

30 dana od objave obavijesti o novom datumu natjecanja na službenoj stranici natjecanja.  

Ukoliko organizator zbog više sile otkaže natjecanje kotizacija će biti vraćena na pisani 

zahtjev prijavljenim natjecateljima koji su uplatili kotizaciju, podnesen u roku od 30 dana 

od objave obavijesti o otkazivanju natjecanja i povratu kotizacije na službenoj stranici 

natjecanja ili u roku od 30 dana od obavijesti koju će Škola poslati na e-mail adresu 

natjecatelja putem koje se je prijavio. 

Zahtjev za povrat kotizacije treba sadržavati ime, prezime i IBAN tekućeg računa na koji će 

se izvršiti povrat kotizacije zajedno sa informacijama o natjecatelju za kojeg se traži povrat: 

iznos uplaćene kotizacije, ime i prezime natjecatelja i kategorija. Ako je škola izvršila uplatu, 

zahtjev treba sadržavati podatke o školi i natjecatelju. 

Zahtjev za povrat kotizacije potrebno je dostaviti na službenu e-mail adresu Umjetničke 

škole Poreč. 

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu kotizacije za sudjelovanje na gitarističkom i 

violinističkom natjecanju „Poreč Fest“ stupa na snagu danom donošenja. 

 

Predsjednik školskog odbora 

              Matija Poropat 

 

Dostavlja se 

- Pismohrana Škole 

- Računovodstvo 



Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu kotizacije za sudjelovanje na gitarističkom i  

violinističkom natjecanju „Poreč Fest“ objavljena je na oglasnoj ploči Umjetničke škole Poreč 

dana 14. svibnja 2020. godine. 
  Ravnateljica 

                                           Sanjica Sara Radetić 

 


