
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-111 
Rijeka, 23. 5. 2017. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 23. svibnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi: 

1.1. Udruga gljivara „Ožujka“, u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna 
(slovima:tisućukuna), u svrhu sufinanciranja tiska časopisa „Ožujka“; 

1.2. Klub Sušačana, u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna, (slovima:pettisućakuna) u 
svrhu sufinanciranja obilježavanja 25. obljetnice rada udruge – troškovi tiska 
100. Sušačke revije; 

1.3. Medijski informativni centar MIC iz Zagreba,  u ukupnom iznosu od 900,00 kuna 
(slovima:devetstokuna), u svrhu sufinanciranja troškova održavanja web 
stranice www.romalen.com.  

 2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.5. ovoga Zaključka isplatit će se na teret 
pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama (cto 381), PR01050, Tekuće donacije u novcu, 
(Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. 
 3. Sa korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju. 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, 
Maje Homolka i Barbare Gaćina 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
 

http://www.romalen.com/


                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
                 Ured Grada 
KLASA: 021-01/17-08/14 
URBROJ: 2170/01-10-00-17-1 
Rijeka, 15. svibnja 2017. godine 
  
  
 
 
 
       GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 
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Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – 
Suradnja s udrugama za 2017. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PROČELNICA UREDA GRADA 
 
 
 
                  Verena Lelas-Turak 



 
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 gljivara „Ožujka“  – 1.000,00 kuna 
Udruga gljivara „Ožujka“ iz Rijeke obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju tiska „Gljivarskog glasnik“ koji sadrži stručne članke o aktivnostima udruge, 
gljivama, povijesti gljivarstva itd.  

Kako se radi o časopisu udruge koji se kontinuirano izdaje te doprinosi popularnosti 
gljivarstva u rijeci i šire predlaže se sufinanciranje troškova tiska u ukupnom iznosu od 
1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna). 

 
 

2. Klub Sušačana – 5.000,00 kuna 
Klub Sušačana obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju obilježavanja 

25. obljetnice djelovanja ove udruge. U okviru predmetnog obilježavanja između ostalog u 
pripremi je tisak jubilarnog 100. broja Sušačke revije koje će se prezentirati u okviru svečanog 
kulturno-umjetničkog programa u HKD-u na Sušaku. 

Kako se radi o značajnoj obljetnici rada Kluba Sušačana predlaže se sufinanciranje 
tiska 100. broja Sušačke revije u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna). 

 
 

3. Medijski informativni centar MIC Zagreb – 900,00 kuna 
Medijski informativni centar – MIC iz Zagreba obratio se uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju web stranice www.romalen.com koji promovira romsku kulturu i aktivnosti 
romske nacionalne manjine.  

Kako se radi o web portalu koji doprinosi promociji romske nacionalne manjine 
predlaže se sufinanciranje dijela troškova održavanja web stranice www.romalen.com u 
ukupnom iznosu od 900, kuna (slovima:devetstokuna). 

 
 
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 gljivara „Ožujka“, u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna 

(slovima:tisućukuna), u svrhu sufinanciranja tiska časopisa „Ožujka“; 
1.2. Klub Sušačana, u ukupnom iznosu od 5.000,00 kuna, 

(slovima:pettisućakuna) u svrhu sufinanciranja obilježavanja 25. 
obljetnice rada udruge – troškovi tiska 100. Sušačke revije; 

1.3. Medijski informativni centar MIC iz Zagreba,  u ukupnom iznosu od 900,00 
kuna (slovima:devetstokuna), u svrhu sufinanciranja troškova održavanja 
web stranice www.romalen.com.  

2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.5. ovoga Zaključka isplatit će se na 
teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama (cto 381), PR01050, Tekuće 
donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. 

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

 

http://www.romalen.com/
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