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O b r a z l o ž e nj e:

U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je u 
okviru Otvorenog natječaja za male potpore zaprimio sljedeće zahtjeve korisnika za 
sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ – 3.000,00 kuna
Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju opreme za zaštitu tetrijeba gluhana (mreža za izradu volijere) s ciljem 
predpodivljavanja tetrijeba gluhana i fotolov.

Kako se radi o udruzi koja se kontinuirano bavi zaštitom strogo zaštićene vrste tetrijeba 
gluhana predlaže se sufinanciranje dijela troškova opreme – mreže za izradu volijere u 
sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna).

2. Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana – 10.000,00 kuna
Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana iz Zagreba obratila se Gradu Rijeci sa 

zahtjevom o sufinanciranju dokumentarnog filma o antifašističkim spomenicima „Neželjena 
baština“. Radi se o dokumentarnom filmu koji je predstavljen na Sarajevskom filmskom 
festivalu i na filmskom festivalu u Švedskoj gdje je u kategoriji najbolji dokumentarni film 
osvojio 1. nagradu.

Kako se radi o projektu koji se nalazi u završnoj fazi s ciljem predstavljanja istog 
premijerno i u Hrvatskoj na ZagrebDox 2017. predlaže se sufinanciranje dijela troškova 
predstavljanja istog na predmetnom međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Zagrebu 
u sveukupnom iznosu od 10.000,00 kuna (slovima:desettisućakuna) i to kako slijedi:

- Ured Grada 5.000,00 kuna
- Odjel gradske uprave za kulturu 5.000,00 kuna.

3. Hrvatska udruga studenata stomatologije za međunarodnu aktivnost i razmjenu –
8.000,00 kuna
Hrvatska udruga studenata stomatologije za međunarodnu aktivnost i razmjenu –

Rijeka obratila se Gradu Rijeci sa zahtjevom o sufinanciranju sudjelovanja dviju članica udruge 
Dore Mahulja i Andree Lukežić u humanitarnom volonterskom projektu Dentist the World –
Zanzibar. Naime dvije riječke studentice pete godine dentalne medicine dobile su poziv za 
sudjelovanjem u prije navedenom međunarodnom projektu gdje će imati priliku predstaviti 
grad Rijeku.

Kako se radi o značajnom projektu koji doprinosi daljnjoj međunarodnoj promociji 
grada Rijeke predlaže se sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja dviju riječkih studentica u 
međunarodnom humanitarnom volonterskom projektu u sveukupnom iznosu od 8.000,00 
kuna (slovima:osamtisućakuna) i to kako slijedi:

- Ured Grada 5.000,00 kuna
- Odjel gradske uprave za zdravstvo

i socijalnu skrb 3.000,00 kuna.

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:



1.1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna
(slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja dijela troškova nabave 
opreme (mreže za izradu volijere);

1.2. Udruga za audiovizualno stvaralaštvo Artizana Zagreb, u sveukupnom 
iznosu od 10.000,00 kuna, (slovima:desettisućakuna) u svrhu 
sufinanciranja Dokumentarnog filma „Neželjena baština“ na ZagrebDox 
2017. i to kako slijedi:
1.2.1. Ured Grada 5.000,00 kuna
1.2.2. Odjel gradske uprave za kulturu 5.000,00 kuna;

1.3. Hrvatska udruga studenata stomatologije za međunarodnu aktivnost i 
razmjenu Rijeka, u sveukupnom iznosu od 8.000,00 kuna 
(slovima:osamtisućakuna), u svrhu sufinanciranja sudjelovanja dviju 
članica udruge u Međunarodnom volonterskom humanitarnom projektu 
Dentist the World – Zanzibari to kako slijedi:
1.3.1. Ured Grada 5.000,00 kuna
1.3.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo

I socijalnu skrb 3.000,00 kuna. 
2. Odobrena sredstva iz točke 1. - 1,1.; 1.2-1.2.1. i 1.3.-1.3.1. ovoga Zaključka isplatit će 

se na teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u 
novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

3. Odobrena sredstva iz točke 1.-1.2.-1.2.2.ovoga Zaključka isplatit će se na teret 
pozicije A117311 Programi kulturne suradnje, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 06 
Odjel gradske uprave za kulturu), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

4. Odobrena sredstva iz točke 1. 1.3.-1.3.2. ovoga zaključka isplatit će se na teret 
pozicije A115005 Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana, Tekuće donacije u 
novcu, (Razdjel 05 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb), Proračuna 
Grada Rijeke za 2017. godinu.

5. Sa korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.
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