
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/54-17 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-36 
Rijeka, 19. 3. 2018. 
 
 

Gradonačelnik je 19. ožujka 2018. godine donio sljedeći  
 

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

1.1. Hrvatsko arapsko društvo prijateljstva u sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna 
(slovima:tisućukuna); u svrhu organizacije 2. Hrvatsko-arapskog gospodarskog 
foruma u Rijeci; 

1.2. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu postavljanja stupova za izradu volijere za 
tetrijebe gluhane; 

1.3. Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ u sveukupnom iznosu od 2.000,00 
kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu obilježavanja Svjetskog dana Roma, 
organizacije jedne kino predstave za najmlađe članove te obilježavanja 
sjećanja na romske žrtve II. Svjetskog rata; 

1.4. Centar za participaciju žena u društvenom životu u sveukupnom iznosu od 
2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu izdavanja publikacije 
„Značajne žene grada Rijeke i okolice 19. i 20. stoljeća“; 

1.5. Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata – Podružnica 
PGŽ u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu 
obilježavanja Dana Vojne policije u Rijeci; 

1.6. Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture u sveukupnom 
iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna); u svrhu organizacije 
18. znanstvenog skupa u Rijeci „Rijeka i Riječani u medicinskoj povijesnici“; 

1.7. Židovska općina Rijeka u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna); u svrhu organizacije manifestacije Dan židovske 
baštine u Rijeci; 

1.8. Tehnički fakultet u Rijeci – Studentski zbor Tehničkog fakulteta u sveukupnom 
iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna); u svrhu sudjelovanja 
na STEM GAMES – RITEH ex. ELEKTRIJADA u Poreču, od 8. do 13. 05. 
2018. godine. 

2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.7. 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 2018. godinu. 

3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.8. 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 2018. godinu. 

4. S 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 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole, n/r Nade Gunjača 



                           
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: 021-01/18-08/8 
URBROJ: 2170/01-10-00-18-1 
Rijeka, 15. ožujka 2018. godine 
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Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – 
Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za 2018. 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. Hrvatsko arapsko društvo prijateljstva – 1.000,00 kuna 
 
Hrvatsko arapsko društvo prijateljstva obratilo se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju organizacije 3. Hrvatsko-arapskog gospodarskog foruma koji se održava u Rijeci. 
Isti je predviđen kao gospodarsko-turistička manifestacija s ciljem snažnijeg povezivanja 
gospodarstvenika grada Rijeke, PGŽ i Hrvatske s gospodarstvenicima arapskih zemalja. 

Kako se radi o značajnoj gospodarsko-turističkoj manifestaciji koja doprinosi 
unapređenju međunarodne gospodarske suradnje predlaže se sufinanciranje predmetne 
organizacije u dijelu promotivnih aktivnosti u sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna 
(slovima:tisućukuna). 
 
 

2. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ – 2.000,00 kuna 
 
 Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju 
postavljanja stupova za izradu volijere koja bi se koristila za predpodivljavanje tetrijeba gluhana i 
fotolov, a s ciljem unapređenja turističke ponude fotolova. 
 Kako se radi o aktivnosti koja doprinosi zaštiti tetrijeba gluhana te unapređenju turističke 
ponude fotolova predlaže se sufinanciranje prije navedene aktivnosti u sveukupnom iznosu od 
2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna). 
  
 

3. Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ – 2.000,00 kuna 
  
 Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 
sufinanciranju njihovih aktivnosti: Obilježavanje Svjetskog dana Roma, jedna kino predstava za 
njihove najmlađe članove te obilježavanje sjećanja na Romske žrtve II. Svjetskog rata. 
 Kako se radi o udruzi koja kontinuirano unapređuje rad s romskom mladeži predlaže se 
sufinanciranje prije navedenih aktivnosti u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna).  
 
 

4. Centar za participaciju žena u društvenom životu – 2.000,00 kuna 
 
 Centar za participaciju žena u društvenom životu obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o 
sufinanciranju izdavanja publikacije „Značajne žene grada Rijeke i okolice 19. i 20. stoljeća“. Ova 
publikacija je rezultat uspješno organizirane izložbe fotografija na istu temu u 2017. godini te ista 
doprinosi daljnjoj promociji povijesne i kulturne baštine grada Rijeke i PGŽ. 
 Kako se radi o publikaciji koja je izazvala veliki interes međunarodne zajednice te doprinosi 
daljnjoj međunarodnoj promociji grada Rijeke predlaže se sufinanciranje iste u sveukupnom iznosu 
od 2.000,00 kuna (slovima:dvijestićekuna). 
 
 



5. Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata – Podružnica PGŽ – 
2.000,00 kuna 
 
 

 Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata – podružnica PGŽ obratila 
se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju obilježavanja Dana Vojne policije koji se održava u 
kolovozu 2018. godine. Predmetna manifestacije predviđa aktivnosti kao što su tiskanje 
promotivnih materijala, nabava svijeća i vijenca te organizaciju skupa predmetne udruge na dan 
Vojne policije u Rijeci. 
 Kako se radi o značajnoj manifestaciji predlaže se sufinanciranje prije navedenih aktivnosti 
(tiskanje promotivnih materijala, tei nabava svijeća i vijenaca) u sveukupnom iznosu od 2.000,00 
kuna (slovima:dvijetisućekuna). 

 
 

6. Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture – 2.500,00 kuna 
 
 Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture obratilo se Uredu Grada sa 
zahtjevom o sufinanciranju organizacije međunarodnog znanstvenog skupa. Predmetna udruga 
ove godine organizira 18. Znanstveni skup „Rijeka i Riječani u medicinskoj povijesnici“. Predmetni 
znanstveni skup prije navedena udruga organizira u suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci i 
Državnim arhivom Rijeka. 
 Kako se radi o međunarodnom znanstvenom skupu koji doprinosi daljnjoj međunarodnoj 
promociji grada Rijeke predlaže se sufinanciranje prije navedene manifestacije u sveukupnom 
iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna). 
 
 

7. Židovska općina Rijeka – 5.000,00 kuna 
 
 Židovska općina Rijeka obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju organizacije 
Dana židovske baštine koji će se održati u Rijeci. Predmetna udruga će u okviru prije navedene 
manifestacije ponuditi zanimljiv program Međunarodnog dana židovske baštine: izložba i film na 
godišnje zadanu temu Dana židovske baštine, stalni postav izložbe „Četiri stoljeća Židova u Rijeci“, 
predstavljanje židovske literature, degustaciju košer jela i pića, koncert kletzmer muzike te 
razgledavanje dragulja moderne arhitekture u Rijeci, ortodoksne sinagoge u Rijeci.  
 Kako se radi o značajnoj manifestaciji koja doprinosi daljnjoj promociji židovske nacionalne 
manjine u Rijeci predlaže se sufinanciranje prije navedene manifestacije u sveukupnom iznosu od 
5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna). 
 
 
 
Međunarodna suradnja 

 
 

1. Tehnički fakultet u Rijeci – Studentski zbor Tehničkog fakulteta – 2.500,00 kuna 
  

 Studentski zbor Tehničkog fakulteta u Rijeci obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o 
sufinanciranju sudjelovanja studenata Tehničkog fakulteta u Rijeci na STEM GAMES – RITEH ex. 
ELEKTRIJADA koja se ove godine održava  od 8. do 13. svibnja 2018. godine u Poreču. 
 Kako se radi o manifestaciji koja doprinosi daljnjoj međunarodnoj i znanstvenoj promociji 
Grada Rijeke predlaže se sufinanciranje prije navedene aktivnosti u sveukupnom iznosu od 
2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna). 
 
 

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. Hrvatsko arapsko društvo prijateljstva u sveukupnom iznosu od 1.000,00 

kuna (slovima:tisućukuna); u svrhu organizacije 2. Hrvatsko-arapskog 
gospodarskog foruma u Rijeci; 

1.2. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ u sveukupnom iznosu od 2.000,00 
kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu postavljanja stupova za izradu 
volijere za tetrijebe gluhane; 

1.3. Udruga mladih Roma „Romska budućnost“ u sveukupnom iznosu od 
2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu obilježavanja Svjetskog 
dana Roma, organizacije jedne kino predstave za najmlađe članove te 
obilježavanja sjećanja na romske žrtve II. Svjetskog rata; 

1.4. Centar za participaciju žena u društvenom životu u sveukupnom iznosu 
od 2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna); u svrhu izdavanja publikacije 
„Značajne žene grada Rijeke i okolice 19. i 20. stoljeća“; 

1.5. Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata – 
Podružnica PGŽ u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu obilježavanja Dana Vojne policije u 
Rijeci; 

1.6. Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture u 
sveukupnom iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna); u 
svrhu organizacije 18. znanstvenog skupa u Rijeci „Rijeka i Riječani u 
medicinskoj povijesnici“; 

1.7. Židovska općina Rijeka u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna); u svrhu organizacije manifestacije Dan židovske 
baštine u Rijeci; 

1.8. Tehnički fakultet u Rijeci – Studentski zbor Tehničkog fakulteta u 
sveukupnom iznosu od 2.500,00 kuna (slovima:dvijetisućeipetstokuna); u 
svrhu sudjelovanja na STEM GAMES – RITEH ex. ELEKTRIJADA u 
Poreču, od 8. do 13. 05. 2018. godine. 

2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.7. 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 2018. godinu. 

3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.8. 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 2018. godinu. 

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