REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik

KLASA: 023-01/17-04/72-7
URBROJ: 2170/01-15-00-17-23
Rijeka, 18. 9. 2017.

Gradonačelnik je 18. rujna 2017. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1.
Sveučilište u Rijeci, filozofski fakultet, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna
(slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja troškova organizacije 5.
simpozija Hrvatsko-makedonska književna, jezička i kulturna veza u Rijeci.
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije A132003
Međunarodna suradnja (cto 3811), PR01007, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada),
Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.
3. Sa korisnikom iz točke 1. ovog 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
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/17-08/26
URBROJ: 2170/01-10-00-17-1
Rijeka, 14 rujna 2017. godine

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

Predmet: Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
Međunarodna suradnja 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:

1. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet – 3.000,00 kuna
Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o
sufinanciranju organizacije 5. Simpozija „Hrvatsko-makedonska književna, jezična i kulturna
veza“ koji će se održati u Rijeci. Naime radi se o značajnom međunarodnom simpoziju u
kojem je do sada sudjelovalo 1775 hrvatskih i stranih studenata iz Erasmus programa.
Kako se radi o značajnom međunaordnom simpoziju koji doprinosi međunarodnoj
znanstvenoj promociji Grada Rijeke predlaže se sufinanciranje dijela troškova organizaicje
istoga u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna)..

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.
Sveučilište u Rijeci, filozofski fakultet, u ukupnom iznosu od 3.000,00
kuna (slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja troškova organizacije
5. simpozija Hrvatsko-makedonska književna, jezička i kulturna veza u
Rijeci.
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije A132003
Međunarodna suradnja (cto 3811), PR01007, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10
Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.
3. Sa korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
sufinanciranju.

