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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
 

 
PRIJEDLOZI ZA DODJELU 

JAVNIH PRIZNANJA GRADA RIJEKE U 2017. GODINI 
 
I. UVOD 

 
Odlukom o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 14/13) propisano je da su javna priznanja Grada Rijeke koja se dodjeljuju 
svake godine: 

 
1. Nagrada Grada Rijeke za životno djelo koja se dodjeljuje domaćoj fizičkoj osobi 

za cjelokupno postignuće na unapređivanju znanosti, gospodarstva, zdravstva i socijalne 
skrbi, sporta, umjetnosti, kulture, odgoja i obrazovanja i drugih oblika društvenog života, koje 
predstavlja izuzetan doprinos razvitku i ugledu Grada Rijeke. 

2. Zlatna plaketa "Grb Grada Rijeke" koja se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili 
pravnoj osobi za dugogodišnji rad i doprinos u razvoju i promicanju ugleda i interesa Grada 
Rijeke u područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, i socijalne skrbi, odgoja i 
obrazovanja, sporta, tehničke kulture, ravnopravnosti spolova, promicanja ljudskih prava te u 
drugim područjima društvenog života. 

3. Godišnja nagrada Grada Rijeke koja se dodjeljuje domaćoj ili stranoj, fizičkoj ili 
pravnoj osobi za doprinos i postignuća koja su od osobitog značaja za Grad Rijeku, a koja su 
ostvarena u posljednje dvije godine koje prethode godini u kojoj se dodjeljuje nagrada u 
područjima gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, 
sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti. 
 

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se Odboru za javna priznanja na 
temelju javnog poziva koji se objavljuje u lokalnom javnom glasilu i web stranici Grada 
Rijeke. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće na temelju 
prijedloga Odbora za javna priznanja. 
 
II. DOSTAVLJENI PRIJEDLOZI 
 

Temeljem javnog poziva objavljenog 9. siječnja 2017. godine u lokalnim glasilima, 
Novom listu i La voce del popolu, te na službenim stranicama Grada Rijeke (posljednji dan 
za prijavu bio je 03.02.2017.) u roku su dostavljeni sljedeći prijedlozi za dodjelu javnih 
priznanja Grada Rijeke: 

 
- 5 prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Rijeke za životno djelo, 
- 8 prijedloga za dodjelu Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" i 
- 12 prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade Grada Rijeke. 
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Nakon isteka roka za dostavu prijedloga (23.02.2017.) zaprimljen je jedan prijedlog za 

dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke u 2017. godini kojega Odbor za javna priznanja nije 
razmatrao. 
 
III. SAŽETAK PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA RIJEKE 
 

Prema dostavljenim prijedlozima, obrazloženjima te priloženoj dokumentaciji za 
dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke, u nastavku se daje kratak pregled osnovnih podataka 
te sažetak obrazloženja za svakog pojedinog kandidata. 
 

 
NAGRADA GRADA RIJEKE ZA ŽIVOTNO DJELO 

 
KANDIDAT:   Jakov Curać, prof. 
PREDLAGATELJ:  Osnovna škola Fran Franković 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1933. godine na Korčuli. Učiteljsku školu završava u Mostaru 
1953. godine. Prvo radno mjesto dobiva 1955. godine u Trpnju. Nakon godine rada, upućen 
je na studij u Split na Katedru za tjelesni odgoj gdje 1958. godine završava višu Pedagošku 
školu. Školske godine 1959./60. zapošljava se kao učitelj tjelesne i zdravstvene kulture u 
Osnovnoj školi Matteotti. 1973. godine, tijekom radnog odnosa, upisuje Fakultet industrijske 
pedagogije na kojem diplomira 1976. godine na studijskoj grupi Organizacija nastave. 1973. 
godine postavljen je za direktora Osnovne škole Matteotti, potom za direktora Osnovne škole 
Kozala, a 1987. godine postaje direktor Osnovne škole Drenova gdje kao ravnatelj radi do 
svog umirovljenja 1995. godine.  
IZ OBRAZLOŽENJA: Profesor Curać bio je izvrstan organizator i direktor koji je imao 
povjerenje svojih učitelja, roditelja i kolega s kojima je radio. Uvijek topao, pristupačan u 
komunikaciji i vrijedan savjetodavac, sve je to pridonosilo da sa svojim suradnicima izgradi 
toplu ljudsku suradnju koja je snažno utjecala na sveukupni rad škole. Profesor Curać bio je 
vrlo aktivan u organizacijama dječjih sportsko-obrazovnih sadržaja grada Rijeke. Bio je 
aktivan u Društvu Naša djeca gdje je nekoliko godina volonterski obnašao dužnost tajnika. 
Godinama je surađivao s Domom pionira i Centrom mladih u Rijeci u brojnim sportskim i 
odgojno-obrazovnim sadržajima, za što je dobio više priznanja između kojih posebno 
ističemo Zlatnu značku Društva Naša djeca Rijeka i Orden rada. Entuzijazam kojim je zračio 
profesor Jakov Curać i riječi koje je često izgovarao i zagovarao daju najbolju sliku o 
njegovoj osobnosti: "Željeli smo napraviti školu po mjeri djeteta, školu u kojoj će se oni prije 
svega ugodno osjećati i u koju će rado zalaziti". Predlagatelj je dostavio i stručno mišljenje o 
radu prof. Jakova Curaća i to dr. sc. Stjepana Staničića, izvanrednog profesora i bivšeg 
ravnatelja Zavoda za školstvo, te mišljenje mr. sc. Marka Starčevića, ravnatelja Osnovne 
škole Fran Franković. 
TEKST PRIZNANJA: Za izniman cjeloživotni doprinos unapređenju i promicanju vrijednosti 
osnovnoškolskog obrazovanja, ugleda i interesa Grada Rijeke 
 
KANDIDAT:   prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
PREDLAGATELJI:  • Sveučilište u Rijeci 
    • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1953. godine u Bosni i Hercegovini. U Rijeku dolazi 1971. 
godine na studij medicine na Medicinski fakultet u Rijeci. 1982. godine obranio je magisterij 
na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 1985. godine postaje doktor znanosti. Od 1986. do 1990. 
godine radio je kao docent na Zavodu za fiziologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta u 
Rijeci. Od 1990. do 1992. godine radio je kao izvanredni profesor, a od 1992. do 1997. 
godine kao redoviti profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 1997. godine stječe trajno 
zvanje – redoviti profesor. Od 1996. godine predstojnik je Zavoda za histologiju i 
embriologiju. Od 1999. do 2003. godine bio je dekan Medicinskog fakulteta u Rijeci. Od 
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2006. godine voditelj je Centra za proteomiku Medicinskog fakulteta u Rijeci. Od 2013. 
godine predsjednik je Savjeta za znanost Sveučilišta u Rijeci. Dobitnik je brojnih nagrada i 
priznanja: Državne nagrade Ruđer Bošković za značajna znanstvena otkrića (1993.), Ordena 
predsjednika Republike Hrvatske-Red Danice Hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1995.), 
Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije (2000.), Godišnje nagrade Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti (2003.), Državne nagrade za znanost – nagrada za životno 
djelo (2013.). Član je Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost, član je Upravnog vijeća 
Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, član je Njemačke nacionalne akademije 
znanosti-LEOPOLDINA, član je European Academy of Microbiology. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Profesor Stipan Jonjić jedan je od najprepoznativljijih hrvatskih 
znanstvenika s velikim međunarodnim ugledom u području biologije i imunologije virusa. Veći 
dio njegovih radova ide u sam vrh biomedicinske znanosti i s visokim je čimbenikom odjeka 
(prema google scholar: 7977 citata i h-index: 48). O značaju istraživanja koja provodi 
ponajbolje govori činjenica da je za njih dobio najprestižnije individualne znanstvene 
projekte, poput R01 prjekta Nacionalnih instituta za zdravlje SAD-a i projekta Europskog 
istraživačkog vijeća. Aktivno surađuje s brojnim grupama u svijetu, a više od stotinu puta bio 
je pozvani predavač na najprestižnijim znanstvenim skupovima i institucijama. Recenzent je 
za vodeće biomedicinske časopise i znanstvene fondacije. Posebno vrijednim smatramo 
utjecaj profesora Jonjića na razvoj istraživačke i sveučilišne zajednice u Rijeci. Kroz skoro 
tridesetogodišnje razdoblje, u laboratorijima Stipana Jonjića obrazovalo se pedesetak mladih 
znanstvenika, od kojih su brojni razvili vrhunske istraživačke i sveučilišne karijere. 
Djelovanjem profesora Jonjića značajno je uvećan istraživački kapacitet riječke akademske 
zajednice, čime su široko otvorena vrata za daljnji razvoj znanosti i međunarodne 
umreženosti, a Sveučilište u Rijeci bitno je povećalo međunarodnu vidljivost. Smatramo da 
cjelokupno djelovanje Stipana Jonjića u znanosti i visokom obrazovanju ima trajni i dugoročni 
značaj za razvoj, ne samo Sveučilišta u Rijeci već i Rijeke kao sveučilišnog grada. 
TEKST PRIZNANJA: Za vrhunska znanstvena postignuća u imunologiji i virusologiji te 
izobrazbu znanstvenih kadrova i podizanje prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci. 
 
KANDIDAT:   dr. Zlatko Tomašić, posmrtno 
PREDLAGATELJ:  Zajednica udruga Domovinskog rata 

Primorsko-goranske županije 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1961. godine u Rijeci. 1989. godine diplomirao je na 
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 1997. godine položio je specijalistički ispit iz 
dječje kirurgije. 2012. godine obranio je znanstveni magistarski rad iz znanstvenog područja 
biomedicina i zdravstvo. 2014. godine obranio je temu doktorskog rada na Medicinskom 
fakultetu u Rijeci. Liječnički staž započeo je u KBC –u Rijeka. Od 1. srpnja 1991. do 19. rujna 
1992. godine bio je liječnik ZNG-a – djelatni sastav. Od 19. rujna 1992. do 30. lipnja 1996. 
godine u pričuvnom je sastavu Hrvatske vojske. Od 1992. godine djelatnik je KBC-a Rijeka. 
Od 1997. godine radio je kao specijalist dječje kirurgije na Klinici za dječju kirurgiju KBC-a 
Rijeka. 2012. godine izabran je u suradničko zvanje, naslovni asistent na Klinici za kirurgiju 
KBC Rijeka. Nosilac je sljedećih odličja i priznanja: odličja Red Danice Hrvatske s likom 
Katarine Zrinski, odličja Bljesak, Spomenice Domovinskog rata, Zahvalnice HV-specijalne 
postrojbe, Zahvalnice Hrvatskog liječničkog zbora-Podružnice Rijeka, Zahvalnice UHDDR-a 
RH. Zlatko Tomašić prvi je riječki liječnik koji je potpisao ugovor za Zbor narodne garde. 
1991. godine bio je zarobljen i odveden u logor na Manjaču, a potom u Sarajevo. Bio je 
načelnik sanitetske službe Zbornog područja Gospić, koordinator civilnog zdravstva i časnik 
za vezu za potrebe ZP Gospić i specijalnih postrojbi MUP-a te voditelj mobilnih kirurško-
anestezioloških ekipa. Od 2004. do 2106. godine bio je predsjednik Zajednice udruga 
Domovinskog rata Primorsko-goranske županije. O Zlatku Tomašiću je 2012. godine 
snimljen dokumentarni film iz serijala Junaci Domovinskog rata kojega je režirao Zdravko 
Fuček pod nazivom Haliotis za ljubav. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Dr. Zlatko Tomašić svojim je životom svjedočio najbolje kvalitete 
čovjeka. Bio je iskreni zaljubljenik u svoj rodni grad, u svoju domovinu, u svoje zvanje. Bio je, 
kako su to pedantno primijetili mediji-humanist, liječnik, branitelj i predsjednik udruge. Dr. 
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Zlatko Tomašić bio je i mnogo više – bio je oaza poštenja, integriteta, čovjek čiste savjesti 
koji je prekidao godišnji odmor kako bi operirao dijete s posebnim potrebama, kritička svijest 
u politici, neumorni organizator i volonter, 24 sata na raspolaganju braniteljima, obiteljima 
stradalnika i pacijentima. Kao stručnjak, bio je autoritet u svom poslu kirurga i svoje je znanje 
prenosio na mlađe. Bio je pred dovršetkom knjige o ratnoj medicini na području tri županije u 
kojima je organizirao sanitet 1991. godine. U nasljeđe je ostavio brojne poruke. Pamtim 
ćemo njegovo "Istinu treba reći!" i " Danas se Hrvatska ne brani oružjem u ruci, danas se 
Hrvatska brani znanjem i poštenjem". Rijeci je uvijek bio na ponos i čast - bio je prvi 
Riječanin u Tigrovima, držao se hrabro u logorima, na ratištima, izvrsno u operacijskim 
salama, vjerno uz potrebite i ogromna srca za obitelj i ljude bez traženja osobne koristi. Svu 
veličinu Zlatka Tomašića otkriva i njegov pogreb 3. studenog 2016. godine na kojem mu je 
posljednju počast došlo odati nekoliko tisuća ljudi iz cijele Hrvatske, a svetu misu i posljednji 
ispraćaj vodio je Nadbiskup dr. Ivan Devčić. 
Prijedlog podržavaju Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Primorsko-
goranske županije, Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Primorsko-
goranske županije, Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Udruga 
roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog 
rata-Kastav, Zdrug katoličkih skauta Riječke nadbiskupije, Udruga branitelja Domovinskog 
rata Autotrolej Rijeka, UHDDR Grobnišćine. 
TEKST PRIZNANJA: Za cjelokupno životno postignuće u unapređivanju znanosti, zdravstva 
i svih oblika društvenog života. 
 
KANDIDAT:   Dinko Svoboda 
PREDLAGATELJ:  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1924. godine u Rijeci. Započeo je u kazalištu radom na 
redateljskim nacrtima i skicama dekora, kostima i rekvizita da bi kasnije postao uspješni 
operni redatelj. Redoviti je i najstariji član Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, još 
uvijek aktivan kako u stvaranju, tako i u ostalim djelatnostima udruge. Već više do šezdeset 
godina Svoboda se ozbiljnije bavi slikarstvom pa uz angažman u kazalištu ono postaje 
njegovo glavno zanimanje. Prvu značajniju samostalnu izložbu Svoboda je održao 1966. 
godine u riječkom Malom salonu. Imao je više od 100 samostalnih izložbi te više od 300 
skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu i to najviše po Švicarskoj i Njemačkoj. Socijalno osjetljiv,  
umjetnik je više puta samostalno organizirao dobrotvorne aukcije slika ili prodajne izložbe te 
prihod donirao u humanitarne svrhe. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada između ostalih: 
Godišnje nagrade Grada Rijeke (1966.), Nagrade Vladimir Nazor (1968.), Diplome Espo 75 
Arte (Pesaro, 1973.), Premio Gabbiano (Rim, 1975.), Trofeo La Vittoria (Firenza, 1973.), 
Nagrade HDLU (1988.). 
IZ OBRAZLOŽENJA: Dinko Svoboda prisutan je aktivno na svim područjima društvenog 
života u gradu Rijeci već sedamdeset godina. Samozatajan, ali vrlo vrijedan i temeljit u radu i 
korektan u odnosima ostavio je svoj snažan trag u gradu pružajući uvijek podršku mlađim 
generacijama. Cijeli svoj život posvetio je teatru i slikarstvu te tako i danas u svojoj 93. godini 
sprema novu izložbu na temu flore i faune, motiva koji ga je uvijek pratio, a kroz koji je on 
vrlo smjelo i nadahnuto govorio o Rijeci kojoj se vraćao uvijek nakon svojih izbivanja i 
putovanja. Nekoliko puta izabran je za predsjednika HDLU Rijeka, nezaobilazan u radu 
upravnih tijela, uvijek spreman za suradnju i pomoć. Prisutan na većini skupnih izložbi 
udruženja predstavlja dobri duh Udruge pružajući neopisivu radnu energiju i optimizam. 
2015. godine svojom izložbom u Galeriji Juraj Klović još jednom je potvrdio silinu svoje 
stvaralačke energije. Na iznenađenje svih posjetitelja svojih 200 slika podijelio je građanima 
Rijeke pri zatvaranju izložbe i na taj način zahvalio građanstvu koje ga je uvijek vjerno pratilo 
i podržavalo u njegovom umjetničkom radu. 
TEKST PRIZNANJA: Za izniman doprinos i rad tijekom životnog vijeka na području likovne 
umjetnosti i kulture. 
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KANDIDAT:   fra Serafin Sabol, posmrtno 
PREDLAGATELJ:  Riječka nadbiskupija 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1946. godine u Ivanovcu kod Čakovca. Nakon franjevačkog 
sjemeništa, 1963. godine stupio je u novicijat Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i 
Metoda u Cerniku kod Nove Gradiške, a sljedeće godine položio je prve privremene zavjete. 
U Vukovaru je položio svečane zavjete 1969. godine. Za svećenika je zaređen 25. lipnja 
1972. godine u Zagrebu. U Svetištu Majke Božje Trsatske služio je tri desetljeća. Bio je čuvar 
svetišta i organizator brojnih manifestacija od kojih se najviše ističe organizacija dolaska sv. 
pape Ivana Pavla II u Rijeku, 5. lipnja 2003. godine. Od 1990. godine do kraja života služio je 
na Trsatu. Prvo je bio vikar, ekonom, ispovjednik, potom od 1993. do 2002. godine gvardijan 
i čuvar Svetišta, a od 2002. godine ekonom trsatskog samostana. Posvetio se uređenju 
Svetišta, prvo prostora samostanske riznice, zatim parka oko crkve i samostana koji je 
pretvoren u Marijin perivoj. Ukopu fra Serafina nazočili su visoki državni i lokali dužnosnici 
Republike Hrvatske, predsjednica Republike Hrvatske te aktualni i bivši predstavnici državne 
vlasti kao i ljudi iz javnog, društvenog i političkog života. Dobitnik je brojnih priznanja: Red 
Danice Hrvatske s likom Marka Marulića (1997.), Spomenice Domovinske zahvalnosti 
(1998.), Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski (1998.), Godišnje nagrade Grada 
Rijeke (1998.), Nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije (2015.). 
IZ OBRAZLOŽENJA: Važno je istaknuti njegov angažman za vrijeme Domovinskog rata, 
kada je uspostavio prisan kontakt s hrvatskom vojskom i policijom. Pamtit ćemo ga i po 
nezaboravnom hodočašću brodom u Loreto, u povodu 700. obljetnice Trsatskog svetišta. 
Zahvalu mu dugujemo i zbog izvrsne organizacije Nacionalnog euharistijskog kongresa u 
Mariji Bistrici, kao i dolaska i boravka pape Ivana Pavla II u Rijeci. Kroz godine, uložio je 
veliki trud u poboljšanje i osmišljavanje samog Svetišta. U vrijeme dok je on bio gvardijan 
uređena je Kapela zavjetnih darova, prostor za paljenje svijeća, riznica, obnovljene su freske, 
izgrađena je Aula Ivana Pavla II. i Marijin perivoj s križnim putem na Fortici. Fra Serafina 
ćemo pamtiti kao vjernog svećenika i redovnika, ali i kao velikog čovjeka. Bio je iskreno 
pobožan, posebno Majci Božjoj, a svoju je pobožnost potvrđivao ljubavlju prema svakom 
čovjeku, bez obzira na naciju, vjeru ili svjetonazor, nalazeći uzor i u franjevačkom pozivu koji 
je puno ranije odabrao. Njegov pastoralni rad s hodočasnicima bio je po mnogočemu 
poseban. Neumorno je dočekivao hodočasnike, upućivao im poticaje, predvodio liturgijsko 
pjevanje, obilazio i pazio da svako hodočasničko okupljanje savršeno protekne. Bio je čovjek 
dijaloga i stoga je upravo u Rijeci koja njeguje duh tolerancije, multikulturalnosti, 
međureligijske suradnje i otvorenosti mogao pružiti najviše svojoj vjerskoj i društvenoj 
zajednici. 
TEKST PRIZNANJA: Za posvećenost obnovi Trsatskog svetišta, kao istinskog žarišta vjere i 
života Rijeke. 
 

ZLATNA PLAKETA "GRB GRADA RIJEKE" 
 
KANDIDATI:   Neno Belan & Fiumens 

Nenad Belan 
    Olja Dešić 
    Vedran Križan 
    Leo Rumora 
PREDLAGATELJ:  Hrvatska glazbena unija PGŽ, Rijeka 
IZ OBRAZLOŽENJA: Neno Belan & Fiumens glazbeni je sastav spontano nastao 1997. 
godine okupljanjem riječkih glazbenika oko kantautora Nene Belana. Od 1997. godine do 
danas taj sastav djeluje kontinuirano u nepromijenjenoj postavi: Neno Belan, vokal, gitara, 
Leo Rumora, bubanj, vokal, Vedran Križan, klavijature, vokal, Olja Dešić, bas, vokal. 
Preseljenjem u Rijeku sredinom 90-ih, Neno Belan traži prateće glazbenike te se spontano 
formira današnja postava benda koji je sastavljen od tada etabliranih riječkih glazbenika koji 
su već ostavili duboki trag na Ri rock sceni. Trojica Riječana 2001. godine daju sebi ime 
Fiumens po talijanskom imenu rodnog grada, ali i kao svojevrsna igra riječi (eng: few-men, 
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nekoliko ljudi). Kroz dva desetljeća djelovanja, postaju sinonim za mainstream moderne pop 
glazbe na ovim prostorima. Njihova publika je višegeneracijska, a nemali broj pjesama danas 
ima status evergreena. Od 2008. do 2016. godine osvajaju desetak diskografskih nacionalnih 
nagrada Porin u raznim kategorijama. Pjesma Rijeka snova najizvođenija je hrvatska pjesma 
uopće u 2008. godini, a pjesma Zar više nema nas najizvođenija je pjesma za 2009. godinu 
po službenim podacima Zavoda za zaštitu malih autorskih prava. 2009. godine izlazi prvi live 
cd Tvornica snova za koji 2010. godine dobivaju čak četiri Porina. Bezvremenskim hitovima 
koji su obilježili brojne generacije, pjesme popularnog splitskog glazbenika s riječkom 
adresom, ma gdje god nastupali, rasplešu, ali i raznježe publiku svih generacija koja uživa u 
svakoj minuti izuzetno dopadljivog i visokoprofesionalnog muziciranja. Pobjeđujući na 
šibenskim, zagrebačkim i drugim festivalima, Belan piše najveće hitove na gotovo dnevnoj 
bazi, a trijumf na dodjelama Porina ili rasprodani koncerti pokazali su da njegov trud cijene 
struka i masovna publika. Svaki glazbeni uradak Belana & Fiumensa popunjen je divnim 
pjesmama koje podjednako osvajaju autorstvom, žanrovskim referencijama i studijskom 
realizacijom. 
TEKST PRIZNANJA: Povodom 20 godina uspješnog rada i promicanja ugleda grada Rijeke. 

 
KANDIDATKINJA:  prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović, dr. med. 
PREDLAGATELJ:  Klinički bolnički centar Rijeka 
OSNOVNI PODACI: Rođena je 1951. godine u Rijeci. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci 
diplomirala je 1977. godine. Kratko radi kao liječnica u Domu zdravlja Poreč, a 1979. godine 
zapošljava se u KBC-u Rijeka i dobiva specijalizaciju interne medicine. Specijalistički ispit 
položila je 1984. godine te postaje specijalistica interne medicine i odjelna liječnica na Odjelu 
za hematologiju Klinike za internu medicinu. 1986. godine stječe naslov magistre znanosti. U 
doktoricu znanosti promovirana je 2003. godine. 2006. godine imenovana je pročelnicom 
Odjela za hematologiju i Zavoda za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju KBC-a 
Rijeka. Na toj dužnosti ostala je do odlaska u mirovinu 2016. godine. Za svoj rad nagrađena 
je zahvalnicom Lige protiv raka Primorsko-goranske županije (2011.) te Hrvatske udruge 
leukemije i limfomi (2014.), a 2012. godine Hrvatski pokret za prava pacijenata dodjeljuje joj 
nagradni Zeleni karton za predan rad. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović jedinstvena je i neponovljiva 
figura riječkog zdravstva koja je svojim životnim djelom, osobnošću i ljudskim vrlinama 
značajno pridonijela njegovu razvoju. To se prvenstveno ogleda u stručnom i znanstvenom 
razvoju Odjela za hematologiju koji je pod njezinim vodstvom izrastao u jedan od najvećih 
modernih hematoloških odjela u Republici Hrvatskoj u kojem se danas provode svi oblici 
složenog liječenja zloćudnih i dobroćudnih krvnih bolesti s izuzetkom liječenja 
transplatacijom krvotvornih matičnih stanica. U vrijeme njezinog rukovođenja obnovljeni su 
Odjel za hematologiju i hematološka dnevna bolnica. Upravo njezina velika stručnost, 
upornost, strpljivost, entuzijazam, optimizam i dobrota u svakom su trenutku uspješno 
nadvladali moguće materijalne i druge poteškoće. Među studentima je bila i ostala omiljena 
nastavnica koju je prije svega krasila stručnost, prisnost, jednostavnost i duhovitost. Objavila 
je jedan sveučilišni udžbenik iz hematologije kao autorica te je koautorica još dviju 
znanstvenih knjiga, čime je značajno unaprijedila nastavu. Profesoricu Duletić-Načinović 
krase posebnosti koje su prepoznali svi koji su s njom surađivali i profesionalno živjeli. Prvo, 
to je njezina velika i nepresušna radišnost i marljivost. Od samih početaka svoje karijere pa 
do posljednjeg dana pred odlazak u mirovinu ona je čitav radni dan provodila u radu s 
pacijentima, ne birajući težinu ili složenost posla. Nadalje, njezina ljudskost, humanost i 
dobrota bili su i jesu neiscrpne, kako u radu s pacijentima, tako i u ophođenju prema 
stažistima, specijalizantima, mlađim i starijim kolegama, medicinskim sestrama i svom 
drugom osoblju. 
TEKST PRIZNANJA: Zbog zasluga za razvoj hematologije kao struke i znanosti u Kliničkom 
bolničkom centru Rijeka i na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
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KANDIDAT:   203. topničko raketna brigada protuzračne obrane HV 
PREDLAGATELJI:  • Branko Pintar 
    • Silvano Kljun 
    • Sergej Stipaničev 
IZ OBRAZLOŽENJA: 203. topničko raketna brigada protuzračne obrane ustrojena je 8. 
siječnja 1993. godine odlukom Glavnog stožera Hrvatske vojske kao slijednica 101. lakog 
artiljerskog puka protuzračne obrane, kadrovski i materijalno proizašlog iz topničkih baterija 
protuzračne obrane Teritorijalne obrane Zajednice općina Rijeka. Brigada je aktivno djelovala 
s djelatnim, pričuvnim i ročnim sastavom do 2005. godine kada je ukinut njezin mobilizacijski 
razvoj. Sjedište brigade bilo je, u vrijeme Domovinskog rata, u Rijeci u vojarni Sveta 
Katarina, dok su izdvojena zapovjedna mjesta bila u Gospiću i Otočcu, kasnije u vojarni na 
Trsatu i naposljetku u Pazinu. 203. topničko raketna brigada protuzračne obrane HV proširila 
je svoje djelovanje u okvirima Zbornog područja Gospić, na ličkoj bojišnici, Paškom mostu, 
trajektnom pristaništu Prizna i zrakoplovnoj bazi Pula. Brigada je sudjelovala u operacijama 
oslobađanja okupiranih dijelova Republike Hrvatske Medački džep, Bljesak i Oluja, na 
južnom bojištu kao i istočnoj Slavoniji. Ustrojena kao postrojba djelatno ročno pričuvnog 
sastava, dala je i veliki doprinos u specijalističkoj obuci zapovjednog, ročnog i pričuvnog 
kadra za potrebe Hrvatske vojske. Od njenog osnivanja do ukidanja mobilizacijskog razvoja 
2005. godine, kroz brigadu su prošla 2472 vojnika, časnika i dočasnika. Navedene postrojbe 
protuzračne obrane tijekom Domovinskog rata nisu imale poginulih pripadnika, ali je bilo 
nekoliko ranjenih boraca. Ratni put 203. topničko raketne brigade protuzračne obrane 
detaljno je opisan u monografiji Protuzračna obrana Kvarnera, Like i Istre u Domovinskom 
ratu 1991.-1996. izdanoj u studenom 2016. godine povodom 25. obljetnice osnutka postrojbi 
protuzračne obrane na našem području. 
TEKST PRIZNANJA: Za izuzetan doprinos u obrani Rijeke i Republike Hrvatske tijekom 
Domovinskog rata. 
 
KANDIDAT:   Prirodoslovni muzej  
PREDLAGATELJI:  • Branko Lenić 
    • Boris Cimaš 
    • Iva Marčelja 
    • Egon Hreljanović 
    • Sabrina Žigo 
    • Nikša Mendeš 
IZ OBRAZLOŽENJA: Danom utemeljenja Prirodoslovnog muzeja Rijeka smatra se 16. 
svibanj 1876. godine kada je dr. Josef Roman Lorenz tadašnjem riječkom gradonačelniku 
Giovanniju de Ciotti poslao detaljan plan razvoja regionalnog prirodoslovnog muzeja u Rijeci, 
izrađen prema koncepciji bečkog Naturhistorisches Museuma. Nastojanjima prirodoslovca 
amatera Marija Rossija, Muzej je osnovan 1945. godine te je otvoren za javnost 1. svibnja 
1946. godine u nekadašnjoj obiteljskoj vili grofa Negronija, gdje se i danas nalazi. Krajem 
1961. godine Narodni odbor Općine Stari Grad Rijeka donio je rješenje o osnivanju 
Prirodoslovnog muzeja Rijeka, a muzej je definiran kao regionalni. 1994. godine osnivačka 
prava su prenesena na Primorsko-goransku županiju te Muzej djeluje kao regionalni 
specijalizirani muzej. Muzej danas čuva 28 zbirki s ukupno više od 90000 muzejskih 
predmeta i oko 17000 do sada obrađenih inventarnih jedinica, među kojima je i tipski 
materijal. Uređeni dijelovi stalnog postava, privremene izložbe i edukativni projekti godišnje u 
prostore Muzeja privuku oko 39000 posjetitelja (podatak za 2016.). 2016. godine obilježeno 
je 140 godina od utemeljenja Muzeja i 70 godina od kada je Muzej otvoren za javnost. Muzej 
veliku pažnju poklanja zaštiti prirodnih vrijednosti Primorsko-goranske županije i šire, kao i 
podizanju svijesti javnosti o potrebi njihovog očuvanja. Kroz 70 godina rada Muzeja razvio se 
i način izlaganja i rada s posjetiteljima, pa danas posjetitelji mogu doživjeti prirodne 
vrijednosti različitim osjetilima i uz pomoć najsuvremenijih muzeografskih rješenja i moderne 
tehnologije. Danas Prirodoslovni muzej Rijeka slovi kao najprogresivnija muzejska institucija 
u županiji te nosi titulu najposjećenijeg riječkog muzeja. U posljednje vrijeme Muzej nastoji 
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izaći izvan tradicionalnih okvira i tradicionalnih muzejskih prostora, izlažući u javnim 
prostorima, poput zapaženih izložbi na riječkoj ribarnici, Korzu ili na ulicama i trgovima drugih 
gradova u zemlji i inozemstvu. U 2016. godini Muzej je uz pomoć suorganizatora Primorsko-
goranske županije, Grada Rijeke i Turističke zajednice Grada Rijeke, u do tada nekorištenom 
prostoru bivšeg skladišta Exportdrva, postavio najveću svjetsku putujuću izložbu o 
dinosaurusima južne zemljine polutke. U posljednjih 20 godina Muzej je sudjelovao u 
mnogim međunarodnim projektima iz područja znanosti i kulturnog turizma.  
TEKST PRIZNANJA: Za dugogodišnji značajan doprinos razvoju prirodnih znanosti, 
muzejske struke i kulturnog identiteta Rijeke. 
 
KANDIDAT:   Centar tehničke kulture Rijeka 
PREDLAGATELJ:  Riječka razvojna agencija d.o.o. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Centar tehničke kulture Rijeka je neprofitna nevladina organizacija 
registrirana od 1993. godine sa zadatkom promicanja tehničke kulture, informatike i kulture 
općenito kroz organizirane sadržaje i poticanje interesa djece, mladeži i ostalog građanstva 
na području znanstvene, tehničke i informatičke kulture uz njenu primjenu u gospodarskom i 
svakodnevnom životu te promidžbu znanstvenih, tehničkih, informatičkih i kulturnih 
dostignuća. Kroz više od 20 godina postojanja, CTK je razvio 4 programa na kojima temelji 
svoje vrijednosti, djelovanje i projektne aktivnosti, a oni su: razvoj zajednice, socijalna 
inkluzija, eko-socijalna ekonomija i informatika i tehnika. Velika pažnja posvećuje se 
volonterima koji su uključeni u proces poslovanja i održavanja Centra. Posebnu pažnju 
posvećuju osobama  s invaliditetom i posebnim potrebama kako bi im se olakšalo 
uključivanje u svakodnevni život zbog čega je prostor CTK prilagođen za kretanje osoba s 
invaliditetom. Svake godine CTK provodi oko 12 projekata što samostalno, što u partnerstvu 
s organizacijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini. CTK je prepoznat u zajednici kao 
organizacija u kojoj se mogu dobiti kvalitetna znanja i vještine potrebne čovjeku 21. stoljeća, 
k njima dolaze sve generacije od vrtićke dobi do umirovljenika. U 24 godine koliko CTK 
postoji, kroz edukaciju je odrađeno preko 41000 školskih sati, a edukaciju je završilo 16010 
korisnika, od toga 9029 djece i mladih. Svih godina u radu su im pomagali volonteri, njih čak 
560. Posebno treba istaknuti doprinos CTK pri povećanju zaposlenosti i uključenosti u 
društvo članova lokalne zajednice. CTK već 15 godina potiče izvrsnost kod djece i mladih 
kroz rad s darovitim učenicima u području informatike. Svoje aktivnosti namijenjene 
građanstvu CTK nudi besplatno, čime osigurava mogućnost sudjelovanja u njihovim 
edukacijama svim građanima bez obzira na socijalni status. To je moguće zahvaljujući 
samofinancirajućim djelatnostima koje CTK ima, ali i njihovoj stručnoj službi koja od 2006. 
godine uspješno povlači sredstva europskih fondova. Do danas je CTK sudjelovao u 17 
europskih projekata. Kroz brojne europske projekte CTK je kroz godine u Rijeku povukao 
višemilijunska sredstva te ugostio brojne međunarodne organizacije i uglednike čime je 
promovirao Rijeku kao grad u kojem se može i hoće više.  
TEKST PRIZNANJA: Za dugogodišnji doprinos osnaživanju lokalne zajednice za 
prihvaćanje novih tehnologija u svakodnevnom životu. 
 
KANDIDAT:   Sandro Vrancich   
PREDLAGATELJ: Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke 

"Riječki sportski savez"    
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1958. godine u Rijeci. Već 1973. godine upisuje se u 
Biciklistički klub "Rijeka" i počinje trenirati uz tadašnjeg trenera Gigia Zambelli. Dvije godine 
nastupa u kategoriji mlađih juniora te dvije kao junior. Kod prelaska u seniore, Klub nije imao 
novaca za financirati seniorsku ekipu pa se Vrancich prestao aktivno baviti biciklizmom. 
Međutim, odmah mu se ponudilo mjesto trenera - volontera. Kao vozač, bilježi desetak 
pobjeda u karijeri, kao i naslov viceprvaka Hrvatske 1976. godine. Od 1977. godine počinje 
trenersku karijeru, a istodobno studira i završava Pedagošku akademiju u Rijeci, smjer 
Fizička kultura. U Trstu je završio tečaj talijanskog olimpijskog odbora za trenera te je dobio 
diplomu Direttore sportivo-Categoria A. Ujedno dobiva i status biciklističkog suca. 
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IZ OBRAZLOŽENJA: Za vrijeme svoje volonterske karijere izgradio je bicikliste kao što su: 
Vladimir Miholjević (višestruki državni prvak, profesionalni biciklist), Robert Kišerlovski 
(višestruki državni prvak, profesionalni biciklist koji sada vozi za tim Katusha), Tomislav 
Dančulović (državni prvak), Hrvoje Miholjević (državni prvak), Emanuel Kišerlovski (državni 
prvak, sada vozi za Continental Team Meridiana), Alan Dumić (državni prvak, sada 
mehaničar u timu Bahrein Merida) itd. Svake godine Klub je imao državnog prvaka ili 
pobjednika kupa u raznim kategorijama te je svake godine Rijeka davala svoje vozače 
reprezentaciji. 2016. godine Biciklistički klub "Rijeka" je osvojio 5 naslova državnog prvaka sa 
Carlom Juriševićem (kronometar, cesta i brdsko) u kategoriji kadeta te Franom Miholjevićem 
(kronometar i brdsko) kod početnika, kao i Kup Hrvatske kod kadeta s Marinom Jotanovićem. 
Sandro Vrancich u dva je mandata bio izbornik juniorske reprezentacije Hrvatske i s riječkim 
je biciklistom donio prvu međunarodnu pobjedu za Hrvatsku (Aleksandar Vasiljević-Giro di 
Basilicata). Dugi niz godina Sandro Vrancich bio je dopredsjednik Hrvatskog biciklističkog 
saveza. Uz trenersku aktivnost, Sandro Vrancich je bio i tajnik Biciklističkog kluba "Rijeka", 
njegov potpredsjednik, a posljednjih petnaestak godina je sportski direktor kluba. 
TEKST PRIZNANJA: Za dugogodišnji značajan rad u biciklizmu i doprinos sportskom ugledu 
Grada Rijeke. 
 
KANDIDAT:   Svetozar Nilović 
PREDLAGATELJ:  Anto Malbašić 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1971. godine u Rijeci. Pohađao je dječji vrtić i osnovnu školu 
na Gornjoj Vežici te Ekonomsku školu u Rijeci. Super kuha, voli dolčevite, South Park i 
Svemir. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Svetozar Nilović, poznatiji kao Tozo, računalni entuzijast, osoba koja 
će vam bez pardona zakasniti na dogovoreni sastanak ili uopće neće doći, no isto tako 
ukoliko slučajno naleti kada vam dostava dovozi koncertni klavir sam će ga istovariti i 
raspakirati. Potom će ga i isprobati. Deset godina ulaže sve svoje vrijeme u jedinstveni 
projekt muzeja starih računala Peek&Poke kroz udrugu Calculus. Zadnjih nekoliko godina tu 
je i Muzej djetinjstva s igračkama kakve su nekad bile. Vješto povezuje ta dva svijeta pa 
povremeno organizira predstavljanje tehnološki najinovativnijih modernih igračaka poput 3D 
naočala i sl. S druge strane se poigrava tehnologijom u prošlosti te organizira replikaciju 
Teslinih eksperimenata i sl. Organizira razne radionice za poduku djece i mladih, predavanja 
o modernim čudesima, zabavlja nas prezentacijama uređaja koji su tek ugledali svjetlost 
dana na pokojem sajmu. Nemoguće bi bilo ovdje nabrajati sve što se u zadnjih deset godina 
događalo u prostorima muzeja Peek&Poke i Muzeja djetinjstva. Svatko tko živi u Rijeci je 
uglavnom čuo za njih, pročitao u tisku ili na portalima, pogledao neki od mnogobrojnih priloga 
na lokalnim i nacionalnim televizijam te naravno i posjetio ih. Da Tozin rad nije ostao samo 
poznat i hvaljen u lokalnim okvirima dokazuje Certificate of Excellence Trip Advisora koji je 
dobio dvije godine za redom. 
TEKST PRIZNANJA: Čestitam ti što Rijeku činiš zabavnom i poučnom te nas podsjećaš na 
djetinjstvo. 

 
KANDIDAT:   Regionalni info-centar za mlade Rijeka-UMKI 
PREDLAGATELJ:  Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rijeke 
IZ OBRAZLOŽENJA: UMKI već dva desetljeća djeluje na našoj civilnoj sceni, pri čemu su 
napori organizacije usmjereni na mladu populaciju. Udruga je osnovana 1998. godine te od 
svog osnivanja osmišljava i provodi projekte koji za cilj imaju unapređivanje ukupnog života 
mladih ljudi. Udruga UMKI potakla je osnivanje Regionalnog info centra za mlade 2006. 
godine. Udruga u 10 godina kontinuiranog rada djeluje kao središnje mjesto sveobuhvatnog 
informiranja i savjetovanja mladih te sustavnog rada na politikama za mlade i implementacije 
iste na lokalnoj i regionalnoj razini. Otvorena je svim mladima te pruža brojne usluge 
informiranja, tehnologijske, digitalne i administrativne podrške u vidu njihovog informiranja, 
pomoći pri realizaciji njihovih projekata i programa od njihovog interesa, ustupajući prostor i 
tehniku za besplatno korištenje. U svom dugogodišnjem radu i djelovanju za mlade Udruga 
kontinuirano provodi brojne projekte na dobrobit lokalne zajednice s posebnim naglaskom na 
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djecu i mlade sukladno njihovim potrebama. Djelovanje Regionalnog info-centra za mlade 
odvija se već skoro puna dva desetljeća na području razvoja civilnih inicijativa u gradu Rijeci, 
Primorsko-goranskoj županiji i šire u Hrvatskoj s tim da pojedine aktivnosti zahvaćaju i 
europsku razinu ili pak imaju reperkusije i utjecaj na civilni sektor u regiji. Brojne aktivnosti 
UMKI-ja imale su izravan utjecaj na poboljšanje uvjeta rada i života u Rijeci i Primorsko-
goranskoj županiji kao što su razvoj volonterstva, stipendiranje 8 mladih osoba za programe 
Microsoft i Profokus dizajn, portal za popuste Skontica i Inkubator 2016, razni programi u 
oblasti socijalne politike, rad s ovisnicima i njihova rehabilitacija posebice u okviru sporta. 
Stotine mladih ljudi prošle su kroz UMKI s adresom u Kružnoj ulici gdje su stekli osnovna 
radna i profesionalna znanja, da bi kasnije pokrenuli vlastite poslove, uključili se u 
poduzetničke projekte, agencije i dr. Prosječno, UMKI godišnje vodi od 5 do 7 projekata i 
inicijativa što je preko stotinu projekata, oko tisuću programa i par tisuća aktivnosti. Prijedlog 
podržavaju Centar za poticanje darovitosti, Hrvatsko-rusko društvo prijateljstva PGŽ, Društvo 
multiple skleroze PGŽ, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika Rijeka, MIPRO, ESN-Erasmus 
student network 
 
 

GODIŠNJA NAGRADA GRADA RIJEKE 
 

KANDIDAT:   Borislav Božić 
PREDLAGATELJ:  Zoran Žmirić 
OSNOVNI PODACI:  Rođen je 1956. godine. Diplomirao je na studiju likovne kulture, smjer 
grafika na Filozofskom fakultetu u Rijeci u klasi profesora Josipa Butkovića. Radi kao 
profesor u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi u Rijeci gdje predaje likovnu umjetnost, vizualne 
komunikacije, primijenjeno crtanje, fotografiju i fotografiju i film. Za kontinuirano bavljenje 
pedagoškim radom nagrađen je mnogobrojnim međunarodnim i domaćim nagradama i 
priznanjima. Za poticanje i njegovanje fotografskog stvaralaštva kod mladih 2004. godine 
dodijeljeno mu je zvanje instruktor - savjetnik s Plaketom Izidora Kršnjavog, a 2005. godine 
na nacionalnoj razini dobitnik je Godišnje nagrade za rad s mladima na području fotografije. 
Pored profesionalnog rada u školi te angažmana u Fotoklubu Rijeka i Fotosavezu PGŽ-a, 
važan dio njegove umjetničke prakse su slikanje, grafika i fotografija. O njegovoj stručnosti i 
posvećenosti likovnoj umjetnosti, pa time i fotografiji, najbolje svjedoči neprekidnost rada jer 
crta i slika odmalena pa sve do danas, a prve je fotografije načinio još davne 1971. godine. 
Član je HDLU-a Rijeka, Umjetničkog savjeta HDLU-a  Rijeka, predsjednik je Fotokluba 
Rijeka i Fotosaveza Primorsko-goranske županije. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Borislav Božić je tijekom posljednje dvije godine nesebično radio na 
promicanju fotografske umjetnosti, arhivski i terenski je istraživao i prikupio zavidnu 
muzejsku građu te pedagoški djelovao na mlade generacije trasirajući njihovu energiju 
prema budućim značajnim ostvarenjima na području vizualnih umjetnosti. Sve nabrojano 
samo je nastavak fascinantne energije kojom Božić već tri desetljeća neprekidno daje nove 
doprinose podsjećanju na važnost kulture u Rijeci. Borislav Božić više od 20 godina vodi 
fotografsku radionicu u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće. Inicijator je mnogih 
originalnih klupskih projekata i izložbi. Inicira i utemeljuje Galeriju Principij u okviru rada 
Fotokluba Rijeka. Selektor je i član žirija na mnogobrojnim fotografskim izložbama. Kao 
organizator i kustos priredio je više od 150 izložbi. U okviru rada Fotokluba Rijeka posebnu 
pažnju posvećuje mladima. Utemeljio je i koncepcijski osmislio Riječki festival fotografije 
PHOTORI koji se godinama održava svake jeseni. Vlastitim angažmanom kao i javnim 
pozivima građanstvu prikupio je zavidnu zbirku fotografske opreme i pribora i od toga 
formirao zavidnu muzejsku zbirku koja je otvorena na uvid posjetiteljima Galerije Principij. Po 
istom principu formirao je i od zaborava očuvao biblioteku fotografske literature čime je 
nadopunio opći fond znanja o riječkom kulturnom naslijeđu. Rijetko viđena dugogodišnja 
posvećenost zaslužuje biti ovjerena priznanjem, u prvom redu, kako bi se javnosti pokazalo 
da rad ljudi poput Borislava Božića ne prolazi neprimijećeno te da se priznanjem Grada 
Rijeke pošalje poruka javnosti kojoj Božićeva predanost može biti primjer, uzor, inspiracija te 
sve ono što generacijama svojih učenika već odavno jest. 
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TEKST PRIZNANJA: Za izniman i prepoznatljiv doprinos umjetničkom i pedagoškom razvoju 
grada te promicanje svijesti o važnosti kulture za identitet Rijeke. 
 
KANDIDATKINJA:  izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing. arh. 
PREDLAGATELJ:  • Državni arhiv u Rijeci 
    • Građevinski fakultet u Rijeci 
OSNOVNI PODACI: Rođena je u 1961. godine u Rijeci. Diplomirala je 1985. godine na 
Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao arhitekt radila je u projektnim biroima 
Arhitekting, Plan, Kukin i Kocijan u Rijeci, Atelier u Grazu te na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci. Između 1998. i 2007. godine radila je kao arhivist u Državnom arhivu u Rijeci. 
Nagrađena je na natječaju za urbanističko-arhitektonsko rješenje Delte i Brajdice, za hotelski 
kompleks Zlatni Pjasci kraj Varne u Bugarskoj te na natječaju za Trgovački centar Ilica-
Frankopanska u Zagrebu. Magistrirala je 1997. godine te doktorirala 2008. godine na 
Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. U znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik izabrana 
je 2013. godine. U znanstveno - nastavno zvanje izvanredni profesor izabrana je 2015. 
godine. Autorica je izložbi: Teatro Fenice, 125 godina riječke željeznice, Rječina i Zvir - 
regulacija i revitalizacija, 125 godina električne energije u Rijeci. Aktivno je sudjelovala u 6 
znanstveno - istraživačkih projekata. U fokusu njenog interesa je graditeljsko naslijeđe Rijeke 
i riječke regije. Članica je 9 strukovnih udruženja iz područja arhitekture, povijesti i kulture te 
članica uredništva dva znanstvena časopisa. Zaposlena je na Građevinskom fakultetu u 
Rijeci kao izvanredni profesor i šef Katedre za arhitekturu i urbanizam, a od 2015. godine 
obavlja dužnost prodekana za nastavu. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Predlagatelji podnose prijedlog za dodjelu Godišnje nagrade Grada 
Rijeke za 2016. godinu dr. sc. Nani Palinić vezano uz objavljivanje njene znanstvene 
monografije Riječka kazališta - nastanak, kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih 
prostora u razvitku urbane strukture grada. Monografija je objavljena u izdanju Državnog 
arhiva u Rijeci i Građevinskog fakulteta u Rijeci, a nastala je temeljem doktorske disertacije 
autorice. Rezultat je dvadesetogodišnjeg rada autorice. U knjizi dr. sc. Nane Palinić, koja 
broji 500 stranica, istraženi su, detaljno prezentirani i studiozno obrađeni nastanak, 
kontinuitet i značenje kazališnih zgrada i scenskih prostora u urbanom razvitku grada Rijeke. 
Knjiga dokumentira i obrađuje kontinuirano postojanje prostora kazališne namjene na 
području Rijeke od srednjeg vijeka do danas, istražuje izgradnju izuzetnog, u relativnom i 
apsolutnom smislu najvećeg broja kazališnih i scenskih prostora na teritoriju Hrvatske u 
promatranom razdoblju, koje sagledava i objašnjava u kontekstu društvenih, političkih, 
ekonomskih i kulturnih prilika. U knjizi je obrađeno 39 stalnih te 30 ljetnih kazališta i scenskih 
prostora, što je prepoznato kao svojevrsni fenomen koji Rijeku ističe u nacionalnim, ali i širim 
okvirima. Zaključno je potrebno istaknuti kako je Rijeka jedan od rijetkih gradova s ovakvom 
monografijom, a jedini u Hrvatskoj. Monografija predstavlja novinu i izvanserijski znanstveni 
doprinos u istraživanju arhitektonske baštine Rijeke i Hrvatske. Osim kao literatura za 
znanstvenike, učenike i studente, knjiga Nane Palinić, namijenjena je i široj kulturnoj javnosti, 
prije svega Riječanima koje zanima kompleksna povijest, kultura i arhitektura njihovog grada. 
Ova autorska knjiga, koju bi se moglo okarakterizirati i kao povijest Rijeke kroz povijest 
kazališta, obilježila je 2016. godinu u Rijeci te zaslužuje priznanje - Godišnju nagradu Grada 
Rijeke. 
TEKST PRIZNANJA: Za izuzetan doprinos istraživanju povijesti hrvatske i riječke arhitekture 
i sveobuhvatno istraživanje arhitekture kazališta Rijeke. 
 
KANDIDATI:   prof. dr. sc. Mateo Žagar 
    doc. dr. sc. Tanja Kuštović 
    dr. sc. Ivana Eterović 
    Blanka Ceković, prof. 
PREDLAGATELJ:  Filozofski fakultet u Rijeci 
OSNOVNI PODACI:  
Prof. dr. sc. Mateo Žagar je rođen 1965. godine. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predstojnik Katedre za staroslavenski jezik i 
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hrvatsko glagoljaštvo. Autor je tri autorske knjige i tri u suautorstvu, autor je tridesetak 
znanstvenih rasprava te urednik pet znanstvenih i kritičkih izdanja. Nastavu na 
poslijediplomskom studiju održava na filozofskim fakultetima u Zagrebu, Osijeku, Tuzli i 
Rijeci. Predavao je na dvadesetak sveučilišta u Europi. Znanstveno se usavršavao na 
sveučilištima u Bonnu i Beču. 
Doc. dr. sc. Tanja Kuštović rođena je 1971. godine. Diplomirala je 1996. godine na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, magistrirala 2001. godine te doktorirala 2006. 
godine. Na filozofskom fakultetu u Zagrebu radi od 1997. godine. Sudjelovala je na brojnim 
znanstvenim skupovima i predavala u mnogim institucijama. Suradnik je i član Matice 
Hrvatske u čijim publikacijama povremeno objavljuje svoje tekstove. 
Dr. sc. Ivana Eterović rođena je 1985. godine. 2007. godine završila je studij hrvatskog 
jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 2014. godine završila je na 
istom Fakultetu poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija 
hrvatskoga jezika. Od 2008. godine zaposlena je na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko 
glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Do sada je 
sudjelovala na devet međunarodnih i šest domaćih znanstvenih skupova. Samostalno i u 
suautorstvu objavila je dvadesetak znanstvenih radova i desetak prikaza. 
Blanka Ceković, prof. rođena je 1969. godine. Voditeljica je knjižnice Staroslavenskog 
instituta. Područje njezina interesa je, kao knjižničara zaposlenog u Staroslavenskom 
institutu, uz specijalno knjižničarstvo i kroatističke teme, ponajprije hrvatsko glagoljaštvo. Od 
2015. godine suradnik je na projektu Jezik izdanja hrvatske protestantske tiskare u kontekstu 
književnojezičnih smjernica XVI. st. koji vodi prof. Žagar, a financira Hrvatska naklada za 
znanost. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Autorski je tim, predvođen prof. dr. sc. Mateom Žagarom i suradnicima 
doc. dr. sc. Tanjom Kuštović, dr. sc. Ivanom Eterović i Blankom Ceković, prof. poduzeo 
temeljita jezična i tekstološka istraživanja jezika Kožičićeva Misala hruackoga - Studije jezika 
Misala Šimuna Kožičića Benje (1531.). U radu na toj knjizi priključili su im se i suautori Jozo 
Vela i Ana Kovačević. Međutim, nije bilo moguće točno odrediti što je u samom Misalu 
reformirao Kožičić bez usporedbe s prethodno objavljenim trima misalima. Tog se golemog 
posla prihvatio predloženi autorski tim i nakon višegodišnjeg rada 2016. godine u suizdanju 
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne knjižnice u Rijeci objavio 
faksimilno i kritičko izdanje. Višestruka je važnost ovoga kritičkoga izdanja Kožičićeva Misala 
hruackoga za hrvatsku filologiju, nacionalnu kulturu i grad Rijeku. Prvenstveno zato što je 
usporedbom s jezikom triju prethodno objavljenih misala pokazano kako književnojezična 
koncepcija Šimuna Kožičića Benje nije bila usmjerena na pomlađivanje jezika tj., na njegovu 
kroatizaciju, već da je bila primarno orijentirana na usklađivanje prijevoda prema latinskom 
izvorniku. U hrvatskoj filologiji nakon kritičkoga izdanja Hrvojeva misala, objavljena 1973. 
godine do ovog trenutka ne imasmo takvih složenih knjiga što svakako čini ovu knjigu jednim 
od najznačajnijih postignuća hrvatske paleoslavistike u 21. stoljeću.  
TEKST PRIZNANJA: Za sustavno istraživanje Kožičićeva Misala hruackoga te objavu 
njegova kritičkoga faksimilnoga izdanja. 
 
KANDIDATI:   Mensur Puhovac 
    Olja Dešić 
PREDLAGATELJ:  Lista za Rijeku 
OSNOVNI PODACI:  
Mensur Puhovac je rođen 1951. godine u Rijeci. Cijeli svoj umjetnički opus je odradio u 
svojoj matičnoj kući Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u kojem radi od 1971. 
godine u ansamblu riječke opere. Sa svojih 45 godina staža u operi, danas je najstariji član 
ansambla te se ove godine odlučio za odlazak u mirovinu. Sudjelovao je u gotovo svim 
glazbenim projektima koji su bili prikazani na daskama riječkog teatra, operama, operetama, 
mjuziklima i dramama. Mensur Puhovac je uvijek posebno naglašavao "Veli san zaljubljenik 
moga grada Rijeke, ča bi rekli lokalpatriota. San i to jako. Najviše me zabolelo kada san 
primetil da moj grad pomalo nestaje. Mediteran tu više ne biva. Kako ga vratiti. Te force 
niman, ali zato mi je došla forca za pisat." I tako je Mensur Puhovac odlučio da ljubav prema 
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svome gradu izrazi kroz Muzičke štorije pa je tako nastala Riva Boduli, glazbena priča koja 
govori o našoj poznatoj rivi na koju su boduli donosili vino i ulje, a ukrcavali cimet i ostale 
potrepštine.  
Olja Dešić je rođen 1975. godine. Hrvatski je glazbenik i član Hrvatske zajednice 
samostalnih umjetnika te od 2010. godine redovni član Hrvatskog društva skladatelja. S 
trinaest godina ulazi u Putokaze kao najmlađi član "prve" postave. S Putokazima stječe 
neprocjenjivo glazbeno i scensko iskustvo u najranijim godinama. Srednju glazbenu školu 
završava u dvije godine. Pohađao je studij Muzičke akademije u Zagrebu. Od 1990. godine 
profesionalno djeluje kao skladatelj, producent i aranžer, studijski glazbenik. Ujedno 
koncertira kao bas gitarist i rjeđe klavijaturist. Autor je glazbe i stihova raznih usmjerenja. 
Aranžer je širokog područja interesa. Bavi se i pisanjem ozbiljne zborske glazbe, piše obrade 
i autorske skladbe za klape. Autor je glazbe za pet mjuzikala ili predstava za djecu. Idejni je 
začetnik i pokretač škole modernog pjevanja Vocal studio Maraton. 1997. godine postaje 
stalni član sastava Neno Belan & Fiumens kao basist i prateći vokal, čiji je član još i danas. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Čakavski mjuzikl Sušak, Sušak stvaraju zajedno Olja Dešić i Mensur 
Puhovac. Premijera je bila 12. rujna 2015. godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. 
Mensur Puhovac tada je izjavio: "Treba nešto napisat o Sušaku, delu našega grada ki je i 
sam bil grad. Del Rijeke šćijon lipoton se Rika ponosi. S mjuziklom Sušak, Sušak vrnuli smo 
se va jedno pasano vrime i došli skoro do danas. Vratili smo sušačku čakavicu ka je mene i 
odgojila." Mjuzikl Sušak, Sušak je bila najgledanija predstava u riječkom kazalištu 2015. 
godine i odavno se nije desilo da sve predstave budu mjesec dana unaprijed rasprodane. 
Riječka publika, željna nečega što je posvećeno upravo Rijeci, ovaj mjuzikl oduševljeno je 
prihvatila i može se slobodno reći da se radi o predstavi godine. Za kraj moramo ponovo 
citirati riječi Mensura Puhovca koji je pri tom rekao: "Neću se fermat, pisat ću, ne samo o 
Sušaku, već o celoj Rike. Mladima moramo govorit ča je nekad bilo i kako je bilo. Ja ću pisat 
i kantat, neki drugi će neš drugo, ali Riku nećemo dat."  
TEKST PRIZNANJA: Za čakavski mjuzikl Sušak, Sušak. 
 
KANDIDAT:   LP ROCK, Udruga riječkih rokera šezdesetih 
PREDLAGATELJ:  Velid Đekić 
IZ OBRAZLOŽENJA: Udruga LP ROCK osnovana je u veljači 2014. godine na inicijativu 
Aleksandra Sablića u namjeri da se pripreme uvjeti za rad i organiziraju druženja riječkih 
glazbenika koji su 1960-ih nastupali u brojnim riječkim rock'n'roll bendovima. U Udruzi djeluje 
oko 60 glazbenika, u 10 do 16 bendova. Izvodi se rock'n'roll glazba iz razdoblja od 1955. do 
1975. godine. Druženja se organiziraju dva puta mjesečno. Na svakom druženju nastupe tri 
do četiri benda, a na koncertu povodom Dana riječkog roka nastupe svi bendovi Udruge. 
Udruga ima 780 članova, a njihov broj i dalje raste. Udruga ne poziva nikoga pojedinačno da 
se učlani ili dođe na druženje, svi to čine svojevoljno i dobro su došli. Članovi udruge imaju 
prednost pri ulasku na druženja, a ona se organiziraju na palubi Botela Marina. Izvor 
financiranja za podmirenje troškova djelovanja je samo članarina, a ako zatreba, dio članova 
Udruge pomogne vlastitim donacijama. Ulaz na druženja je besplatan. Udruga ne koristi 
financijsku potporu od države, lokalne uprave ili drugih institucija koje podupiru takve udruge, 
niti je zatražila takve potpore. Nitko u Udruzi ne prima novčanu naknadu za rad u njoj, 
uključujući glazbenike - izvođače. Jedina nagrada je osobno zadovoljstvo učinjenim. Takva 
atmosfera dobre volje, prijateljstva, zajedništva, tolerancije i suradnje pod neizrečenom 
parolom "nema love  -ima samo gušt" traje već pune tri godine i ne pokazuje znakove 
zamora. Posebno je vrijedno što je riječ o razmjerno velikom broju glazbenika, aktivnih u 
razmjerno velikom broju bendova. Najvjerniji i najveći dio publike su Riječani koji su 
šezdesetih godina posjećivali koncerte i plesnjake riječkih bendova. Udruga je zajedno s 
udrugom Ri Rock, na inicijativu predsjednika Sablića, proglasila 5. prosinca Danom riječkog 
roka. Taj dan 2015. godine obilježen je koncertom u Pogonu kulture, a 2016. godine u 
Palachu. Nastupilo je 12 bendova, pred više od 500 ljubitelja rocka. Pored osnovne zadaće 
da osigura prostor za druženje i probe, tehničke uvjete te da organizira planirana druženja, 
Udruga pruža potporu mladim glazbenicima i pomaže im u glazbenom obrazovanju i 
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promociji. Zahvaljujući uspješnom djelovanju Udruge, biti članom LP Rocka postalo je 
pitanjem generacijskog prestiža. 
TEKST PRIZNANJA: Za doprinos širenju glazbene kulture i njenog utjecaja na poboljšanje 
kvalitete života građana Rijeke. 
 
KANDIDAT:   Udruga studenata Radio Sova 
PREDLAGATELJ:  Sveučilište u Rijeci 
IZ OBRAZLOŽENJA: Radio Sova, jedini studentski medij u Rijeci, zajednički je projekt HRT 
Radio Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, pokrenut na inicijativu Elvire Marinković Škomrlj i Alena 
Čemeljića te Antonele Galić Pruša. U noći s 29. na 30. siječnja 2010. godine, velikim 
koncertom na balkonu Radio Rijeke započelo je emitiranje studentskog programa na kojem 
je do sada radilo više od 90 studenata s brojnih fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Radio Sova 
danas je program financiran iz proračuna Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, a u prve 4 
godine rada financirao ga je Studentski centar Rijeka. Tijekom cijele 2015. godine Radio 
Sova je vodila vlastiti projekt Čujemo s(v)e vidimo za razvijanje kapaciteta za dobro 
upravljanje i održivi razvoj udruga mladih i za mlade na području PGŽ koji je imao cilj 
zadovoljiti potrebe mladih socijalno isključenih ili nezaposlenih osoba te potaknuti razvoj 
lokalne zajednice u području razvoja društvenih inovacija. Projekt se provodio godinu dana u 
ukupnoj vrijednosti od 196.153,04 kuna, a u potpunosti je bio financiran bespovratnim 
namjenskim sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike 
Hrvatske. Projektom Radio Sova, Radio Rijeka je kao javni radio i sastavni dio HRT-a, 
prerasla granice obveza prema javnosti koje svakodnevno uspješno obavlja, a Sveučilište u 
Rijeci je stalo uz bok rijetkim europskim sveučilištima koja se mogu pohvaliti svakodnevnim 
studentskim programom. Malo tko se može pohvaliti svakodnevnim radijskim programom u 
trajanju od dva i pol sata. Emisije na Radio Sovi su: vijesti –Sova info, Kulturaljka, Teški hud, 
Gamofon, Studomatika, Turismus, Pussy power, Oglasna ploča, Art velvet, Buka grada, 
Tehno guru, Sedam, Student ipo, Piratski zaljev, Glazbom kroz vrijeme, Igla, Domoljublje 
danas, Loptom u mikrofon. 
TEKST PRIZNANJA: Za realizaciju edukativnog projekta Radio Sova studentskog programa 
HRT Radio Rijeke i Sveučilišta u Rijeci, kao i uspješno uspostavljanje medijske komunikacije 
sa studentskom populacijom. 
 
KANDIDAT:   Biciklistički klub Rijeka 
PREDLAGATELJ:  Udruga Slobodna država Rijeka 
IZ OBRAZLOŽENJA: Biciklistički klub Rijeka jedan je od najstarijih sportskih udruga našeg 
grada. Pod takvim nazivom djeluje od 1946. godine. Jedan je od najjačih biciklističkih 
klubova u Hrvatskoj koji je izgradio kroz svoju povijest niz sjajnih biciklista pa i 
profesionalaca, kao što su Vladimir Miholjević i Robert Kišerlovski. Svake godine je Klub 
imao državnog prvaka ili pobjednika kupa u raznim kategorijama. I svake je godine 
Biciklistički klub Rijeka davao svoje vozače reprezentaciji. I prošle godine Biciklistički klub 
Rijeka je osvojio pet naslova državnih prvaka sa Carlom Juriševićem (cesta, kronometar i 
brdsko) u kategoriji kadeta te s Franom Miholjevićem (kronometar i brdsko) kod početnika, 
kao i Kup Hrvatske kod kadeta s Marinom Jotanovićem. Biciklisitčki klub Rijeka uspješno 
nastavlja popularizaciju biciklizma među našim mladim sugrađanima i to je ono što je 
najvažnije. 
TEKST PRIZNANJA: Za iznimne uspjehe u biciklizmu i promoviranju riječkog sporta u 
zadnje dvije godine. 
 
KANDIDAT:   doc. dr. sc. Vedran Kirinčić 
PREDLAGATELJ:  Jonatan Lerga 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1983. godine u Rijeci. Diplomirao je 2007. godine na 
Tehničkom fakultetu u Rijeci, a 2013. godine je doktorirao na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu. Nakon radnog iskustva u Siemens d.d. i Ingra d.d., od 2009. godine 
radi na Tehničkom fakultetu u Rijeci, trenutno kao docent i voditelj katedre. Aktivno je 
sudjelovao na nizu znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata te uspostavi WAMPAC 
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laboratorija čiji je voditelj. Kao voditelj projekta financiranog od strane HRZZ 2012. godine 
usavršavao se na The University of Manchester, a 2014. godine na The University of Cyprus. 
Dobitnik je stipendije Grada Rijeke, nagrade za učenika i studenta generacije, Rektorove 
nagrade (2007.), Top stipendije za top studente (2007.), Stipendije za doktorande (2012.), 
Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci (2013.), nagrade Vera Johanides Akademije tehničkih 
znanosti Hrvatske (2014.). 
IZ OBRAZLOŽENJA: U posljednje dvije godine treba istaknuti 5 radova iz kategorije A, 
jedan rad iz kategorije B, 5 znanstvenih radova prezentiranih na međunarodnim znanstvenim 
skupovima, od kojih su 4 u koautorstvu sa studentima te 4 stručna rada prezentirana na 
skupovima, od kojih je jedan u koautorstvu sa studentom. Doc. dr. sc. Vedran Kirinčić kao 
koautor radova objavljenih u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima te kao 
prezentator radova na znanstvenim i stručnim skupovima pridonosi znanstvenom profiliranju 
Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Organizacija međunarodne studentske 
radionice na temu inteligentnih prijenosnih elektroenergetskih mreža - Smart Grid u suradnji 
sa studentskim ogrankom organizacije IEEE je imala pozitivan učinak u promociji, obzirom 
su pored studenata Tehničkog fakulteta u Rijeci sudjelovali studenti s drugih sveučilišta u 
Hrvatskoj i regiji. Dodatno je pridonio znanstvenom razvitku aktivnim angažmanom u 
uspostavi Laboratorija za nadzor, zaštitu i vođenje elektroenergetskog sustava na 
Tehničkom fakultetu u Rijeci, čiji je voditelj, s ciljem uspostave centra za prijenos suvremenih 
znanja iz područja naprednih elektroenergetskih mreža. Znanjima koja stječe tijekom 
znanstvenih usavršavanja u inozemstvu te pohađajući brojne seminare i radionice, koje 
obuhvaćaju kako teme vezane za profesionalni interes u području znanstvenog angažmana 
tako i generičke vještine i kompetencije, nastoji doprinijeti kvaliteti znanstveno - istraživačkih 
aktivnosti i obrazovnog procesa, odnosno uspostavi suradnje s gospodarskim subjektima. 
Docent Kirinčić intenzivno sudjeluje u diseminaciji rezultata znanstvene djelatnosti, što je 
potvrdio održavanjem brojnih predavanja i seminara na Sveučilištu u Rijeci, Sveučilištu u 
Zagrebu, The University of Manchester, The University of Cyprus, sudjelovanjem na 
manifestacijama poput Festivala znanosti, Riječkog energetskog tjedna i Školi održivog 
razvoja-ŠORA te gostovanjem u radio emisiji Radio Rijeke. 
TEKST PRIZNANJA: Za znanstveni doprinos i ostvarena postignuća u području tehničkih 
znanosti. 
 
KANDIDAT:   Kino video klub Liburnija film Rijeka 
PREDLAGATELJ:  Centar tehničke kulture – CTK Rijeka 
IZ OBRAZLOŽENJA: U Kino video klubu Liburnija film Rijeka već preko pet desetljeća 
osnovne djelatnosti su edukacija o umjetničkim i tehničkim aspektima filma, proizvodnja 
filma, organizacija filmskih festivala, arhiviranje i digitaliziranje filmske građe te realizacija 
niza projekata s ciljem promicanja filmske umjetnosti i temeljnih društvenih vrijednosti. Do 
danas je u Klubu snimljeno nekoliko stotina kraćih i dužih amaterskih filmova te deseci 
videospotova. Kroz njegove edukacijske programe prošlo je preko 1500 kino amatera, a Klub 
je osnovao i tzv. Riječku školu crtanog filma iza koje je desetak animiranih filmova. 2016. 
godine održan je 47. KRAF, Međunarodni festival kratkog igranog, dokumentarnog, 
animiranog i eksperimentalnog filma te video spotova s prijavljenih preko 3000 filmova iz 
preko 100 zemalja svijeta. U sklopu Liburnija film ateliera 2017. održan je masterclass na 
temu Dokumentarni film nekad i danas pod vodstvom profesora s filmske akademije Nikole 
Lorencina. Prisustvovalo je pedesetak učenika i građana. Održana je i eko video radionica 
Pet zelenih, za učenike starijih razreda osnovnih škola u sklopu manifestacije Ljeta na 
Školjiću. U sklopu manifestacije Ljeto u Starom gradu 2016. održan je 11. po redu filmski 
program s izborom filmova s KRAF-a na Pavlinskom trgu. Krajem 2016. godine Klub je s 
nekoliko svojih filmova učestvovao na više filmskih festivala.  
TEKST PRIZNANJA: Za izuzetan doprinos razvoju i promidžbi tehničke kulture i kino video 
tehnike. 
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KANDIDAT:   Željko Kranjčević Winter 
PREDLAGATELJ:  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1960. godine u Rijeci. Diplomirao je na Pedagoškom fakultetu 
u Rijeci na Odjelu likovne umjetnosti u klasi prof. Butkovića. Prva javna pojavljivanja bila su u 
okviru izložbi studenata Pedagoškog fakulteta. Od 1985. godine surađuje na mnogobrojnim 
projektima s riječkim umjetnicima kao što su: restauracija skulptura na Hotelu Slavija u 
Opatiji, izrada scenografije za predstavu u Pozorištu mladih u Sarajevu, izrada fontane u 
Rabu, restauracija dijela vanjskih mozaika na Eufrazijevoj bazilici i drugi. 
IZ OBRAZLOŽENJA: Željko Kranjčević Winter poznati je riječki umjetnik prisutan i aktivan 
na svim područjima društvenog života u Rijeci već četrdesetak godina. Izložba – projekt koji 
se 2016. godine održao u Galeriji Juraj Klović još jedna je potvrda njegovog umjetničkog 
djelovanja i društvenog angažmana. Svojim radom propituje suvremeni život kao i umjetnosti 
koja odražava sadašnji trenutak te angažirano i cjelovito ukazuje na probleme i nelogičnosti. 
Izložba pod nazivom Achtung Winter - Der zweite teil, Obrazovno zabavni skulptorski park, je 
okupila velik broj posjetitelja kao i raznovrsna reagiranja, ocijenjena od kritike kao kvalitetna, 
suvremena i autentična pokazala je potencijal samog umjetnika koji već niz godina vrlo 
angažirano djeluje na riječkoj likovnoj sceni. 
TEKST PRIZNANJA: Za izniman doprinos riječkoj umjetnosti kroz suvremeno promišljanje i 
interakciju društva i kulture. 
 
KANDIDAT:   Boris Roce 
PREDLAGATELJ:  Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 
OSNOVNI PODACI: Rođen je 1952. godine u Kičevu u Makedoniji. Školovao se u Rijeci gdje 
je završio Pedagoški fakultet, Odjel likovnih umjetnosti - smjer grafika u klasi prof. Butkovića. 
Bavi se keramikom i grafikom i pedagoškim radom. Dugogodišnji je voditelj grafičke i 
keramičke radionice za nadarene učenike u Novigradu u Istri (Novigradsko proljeće). Vodi 
tečajeve keramike pri Narodnom učilištu u Rijeci i radionice keramike i grafike u Hrvatskoj i 
inozemstvu. Do sada je održao 40 samostalnih izložbi i sudjelovao na preko 500 skupnih. 
Isto tako, sudjelovao je na više od 40 keramičarskih raku kolonija. Dobitnik je mnogih 
nagrada, međunarodnih i nacionalnih. Član je HDLU Rijeka, Hrvatske udruge likovnih 
umjetnika primijenjenih umjetnosti i KERAMEIKON-a iz Varaždina. 
IZ OBRAZLOŽENJA: U 2016. godini sudjelovao je na svjetski priznatom programu FLICAM 
umjetničke rezidencije u Kini (od 26.10. do 26.11.2016.) što predstavlja velik uspjeh za 
svakog keramičara kao i za zemlju koju predstavlja. FLICAM je kompleks muzeja i 
dokumentacijskog centra u Fuping Pottery Art Village koji svake godine poziva umjetnike 
keramičare iz čitavog svijeta na sudjelovanje u keramičarskim rezidencijama. Hrvatski 
umjetnici su po prvi puta sudjelovali u izradi radova koji će biti temelj za otvaranje Hrvatskog 
muzeja kao novog izložbenog paviljona unutar FLICAM-a. Pored navedenog u 2016. godini 
umjetnik se predstavio Rijeci samostalnom izložbom u Galeriji Juraj Klović, kroz koju je 
pružen uvid u njegov vrlo autentičan i suvremen likovni izraz. Izložbom je još jednom potvrdio 
svoju iznimnu stvaralačku energiju i eksperimentalnost po kojoj je poznat i cijenjen u samom 
vrhu hrvatske keramike. Priznanje njegovom radu bila je i skupna izložba Keramički 
laboratorij – Višnje Slavice Gabout u lipnju u Galeriji Juraj Klović na kojoj su sudjelovali 
ponajbolji keramičari članovi ULUPUHA. U rujnu 2016. godine sudjelovao je na najvećem 
internacionalnom festivalu keramike, Argilla Italia, koji se svake dvije godine održava u 
Faenzi u organizaciji Muzeja keramike Faenza. Festival se sastoji od mnogobrojnih izložbi 
keramike vrhunskih europskih keramičara, svjetskog prvenstva u lončarenju na kolu, 
takmičenja u rakuu. Na navedenom Festivalu Boris Roce je dobio prestižnu nagradu Premio 
speciale euraku, za doprinos razvoju rakua u Europi. 
TEKST PRIZNANJA: Za izniman doprinos i promicanje riječke kulture kroz medij keramike 
te za predstavljanje hrvatske umjetnosti u Kini. 
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KANDIDATKINJA:  Sara Kolak 
PREDLAGATELJ:  Zajednica sportskih udruga Grada Rijeke 
    "Riječki sportski savez" 
OSNOVNI PODACI: Rođena je 1995. godine u Ludbregu. Svoju atletsku karijeru započela je 
u Atletskom klubu Sloboda Varaždin te je već kao kadetkinja bila državna prvakinja i 
rekorderka u bacanju koplja. Zbog znatno boljih uvjeta 2012. godine dolazi u Atletski klub 
Kvarner za koji od tada nastupa. Po završetku srednje škole (Prve riječke hrvatske 
gimnazije), započela je studij na Visokoj poslovnoj školi PAR na kojoj uspješno izvršava 
svoje obveze. Međunarodne uspjehe počela je nizati 2013. godine kada je kao juniorka na 
Europskom prvenstvu osvojila broncu i postavila nacionalni rekord 57,79 m. 2014. godine 
izjednačila je svoj nacionalni rekord na Svjetskom juniorskom prvenstvu te je postala treća 
juniorka svijeta. U listopadu 2014. godine zbog ozljede odlazi na operaciju ramena i njezin 
povratak na atletska borilišta je bio neizvjestan. Atletski klub Kvarner i Sara Kolak započeli 
su suradnju sa slovenskim trenerom Andrejom Hajnšekom što se pokazalo kao jedna od vrlo 
značajnih stavki u njezinom oporavku i daljnjem uspjehu. Njezin prvi nastup nakon 15 
mjeseci izbivanja bio je u Ptuju u veljači 2016. godine kada je postavila novi nacionalni 
rekord 60,20 m. Nacionalni rekord popravljala je ukupno 5 puta u 2016. godini.  
IZ OBRAZLOŽENJA: 2016. godine na Zimskom europskom bacačkom kupu u Rumunjskoj 
osvojila je srebrnu medalju. Na svom prvom velikom seniorskom nastupu, Europskom 
prvenstvu u Amsterdamu osvojila je brončanu medalju nadmašivši znatno starije i iskusnije 
kopljašice. Njezin još veći i povijesni uspjeh svakako je pobjeda na Olimpijskim igrama u Riu 
s novim rekordom 66,18 m. Ovom pobjedom ostavila je svijet atletike i sporta općenito u 
čudu te je od strane Međunarodnog olimpijskog odbora proglašena najvećim iznenađenjem 
Olimpijskih igara. Vjerujemo da će svoje uspjehe nizati i godinama ispred nas. Dobitnica je 
sljedećih nagrada: Najbolja hrvatska mlađa seniorka (Hrvatski atletski savez, 2016), Najbolja 
mlada nada Balkana (Balkan athletics, 2016.), Nagrada Ivica Jobo Kurtini (Novi list), 
Najuspješnija sportašica Primorsko-goranske županije, Najuspješnija sportašica grada 
Rijeke, Sportašica grada Ludbrega. 
TEKST PRIZNANJA: Za izvanredne rezultate i doprinos sportskom ugledu grada Rijeke. 
 
 
IV. PRIJEDLOG ODBORA ZA JAVNA PRIZNANJA 

 
  Odbor za javna priznanja održao je četiri sjednice na kojima je razmatrao dostavljene 
prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2017. godini. 

Člankom 5. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke utvrđeno je da se godišnje 
dodjeljuje jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo, međutim da se iznimno mogu 
dodijeliti najviše dvije nagrade za navedeno javno priznanje. Obzirom na životna postignuća 
kandidata za javno priznanje Nagrada Grada Rijeke za životno djelo te njihov doprinos u 
dugogodišnjem radu i promicanju ugleda i interesa Grada Odbor za javna priznanja predlaže 
da se Nagrada Grada Rijeke za životno djelo u 2017. godini dodijeli dvojici kandidata, prof. 
dr. sc. Stipanu Jonjiću i fra Serafinu Sabolu, posmrtno. 

Zbog iznimnog ugleda dr. Tomašića, nakon rasprave na sjednicama Odbora, 
kontakata s predlagateljem te nakon dostavljene izmjene prijedloga, Odbor jednoglasno 
predlaže da se dr. Zlatku Tomašiću posmrtno dodijeli Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“. 

 
Slijedom svega navedenog, Odbor za javna priznanja predlaže da se javna prizanja 

Grada Rijeke u 2017. dodijele sljedećim kandidatima: 
 

NAGRADA GRADA RIJEKE ZA ŽIVOTNO DJELO 
• prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
• fra Serafin Sabol, posmrtno 
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ZLATNA PLAKETA "GRB GRADA RIJEKE" 
• Neno Belan & Fiumensi (Nenad Belan, Olja Dešić, Vedran Križan, Leo Rumora) 
• prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović,  dr. med. 
• 203. topničko raketna brigada protuzračne obrane HV 
• dr. Zlatko Tomašić, posmrtno 
• Prirodoslovni muzej Rijeka 
• Centar tehničke kulture Rijeka 
• Sandro Vrancich 

 
GODIŠNJA NAGRADA GRADA RIJEKE 
• Borislav Božić 
• izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing. arh. 
• Mensur Puhovac i Olja Dešić 
• LP ROCK, Udruga riječkih rokera šezdesetih 
• Boris Roce 
• Sara Kolak 

 
 

Odredbom članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke utvrđeno 
je da odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće na temelju 
prijedloga Odbora za javna priznanja. O svakom pojedinom prijedlogu glasuje se odvojeno.  
 
 
 
 

    Predsjednica Odbora 
 

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI NAGRADE GRADA RIJEKE 

ZA ŽIVOTNO DJELO 
 
 

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2017. godini je 
 

prof. dr. sc. Stipan Jonjić 
 

za vrhunska znanstvena postignuća u imunologiji i virusologiji 
te izobrazbu znanstvenih kadrova i podizanje prepoznatljivosti Sveučilišta u Rijeci. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici                
__________2017. godine, donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI NAGRADE GRADA RIJEKE 

ZA ŽIVOTNO DJELO 
 
 

Dobitnik Nagrade Grada Rijeke za životno djelo u 2017. godini je 
 

Fra Serafin Sabol, posmrtno 
 

za posvećenost obnovi Trsatskog svetišta, kao istinskog žarišta vjere i života Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici                
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnici Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini su 
 

Neno Belan & Fiumens 
 

povodom 20 godina uspješnog rada i promicanja ugleda grada Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnica Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

prof. dr. sc. Antica Duletić-Načinović, dr. med 
 

zbog zasluga za razvoj hematologije kao struke i znanosti 
u Kliničkom bolničkom centru Rijeka i na Medicinskom fakultetu u Rijeci. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

203. topničko raketna brigada protuzračne obrane HV 
 

za izuzetan doprinos u obrani Rijeke i Republike Hrvatske tijekom Domovinskog rata. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

dr. Zlatko Tomašić, posmrtno 
 

za cjelokupno životno postignuće na unapređivanju znanosti, zdravstva 
i svih oblika društvenog života. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

Prirodoslovni muzej Rijeka 
 

za dugogodišnji značajan doprinos razvoju prirodnih znanosti, 
muzejske struke i kulturnog identiteta Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

Centar tehničke kulture Rijeka 
 

za dugogodišnji doprinos osnaživanju lokalne zajednice za 
prihvaćanje novih tehnologija u svakodnevnom životu. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE" 

 
 

Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2017. godini je 
 

Sandro Vrancich 
 

za dugogodišnji značajan rad u biciklizmu i doprinos sportskom ugledu grada Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini je 
 

Borislav Božić 
 

za izniman i prepoznatljiv doprinos umjetničkom i pedagoškom razvoju grada 
te promicanje svijesti o važnosti kulture za identitet Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini je 
 

izv. prof. dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing. arh. 
 

za izuzetan doprinos istraživanju povijesti hrvatske i riječke arhitekture 
i sveobuhvatno istraživanje arhitekture kazališta Rijeke. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



31 
 

 
 
Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnici Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini su 
 

Mensur Puhovac i Olja Dešić 
 

za čakavski mjuzikl Sušak, Sušak. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini je 
 

LP ROCK 
Udruga riječkih rokera šezdesetih 

 
za doprinos širenju glazbene kulture 

i njenog utjecaja na poboljšanje kvalitete života građana Rijeke. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnik Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini je 
 

Boris Roce 
 

za izniman doprinos i promicanje riječke kulture kroz medij keramike 
te za predstavljanje hrvatske umjetnosti u Kini. 
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Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14 i 7/16 -
pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 
__________2017. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 
O DODJELI GODIŠNJE NAGRADE GRADA RIJEKE 

 
 

Dobitnica Godišnje nagrade Grada Rijeke u 2017. godini je 
 

Sara Kolak 
 

za izvanredne rezultate i doprinos sportskom ugledu grada Rijeke. 
 

 
 

 
 


	R E P U B L I K A   H R V A T S K A
	PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
	GRAD RIJEKA


