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O b r a z l o ž e nj e:

U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je 
zaprimio sljedeći zahtjev korisnika za sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad 
Rijeku i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Društvo „Naša djeca“ – 1.000,00 kuna

Društvo „Naša djeca“ obratilo se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju projekta 
„Suživot sa prirodom“ s temeljnim ciljem provođenja edukacije volontera DND za preživljavanje u 
prirodi. U projektu će sudjelovati 50-tak volontera koji će na terenskim radionicama primijeniti 
stečena znanja i vještine o suživotu s prirodom. Po završetku edukacije skupina volontera će s 
mentorima izraditi kodeks ponašanja u prirodi.

Kako se radi o projektu koji doprinosi osnaživanju volonterskih kapaciteta kao i unapređenju 
znanja sudionika o suživotu s prirodom predlaže se sufinanciranje prije navedenoga projekta u 
sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna (slovima: tisućukuna). 

Međunarodna suradnja

2. Sveučilište u Rijeci – 5.000,00 kuna

Sveučilište u Rijeci obratilo se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju izdavanja 
Monografije o akademiku Elsu Kuljaniću, ranijem rektoru Sveučilišta u Rijeci. Naime, radi se o 
znanstveniku – doktoru tehničkih znanosti, redovitom članu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti čiji znanstveni radovi su obuhvaćeni ovom Monografijom. Nadalje, u istoj između 
ostalog prezentirana je i „povijest otoka Cresa te lokalna tradicija, identitet, ustrajnost i snalažljivost 
otočana za preživljavanje na kamenu, valovima i buri“ (recenzija akademika Božidara Liščića).

Obzirom da se radi o značajnom djelu koje će svakako doprinijeti promociji  znanosti i 
lokalne tradicije i povijesti predlaže se sufinanciranje izdavanja prije navedene Monografije u 
sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna). 

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. Društvo „Naša djeca“, u sveukupnom iznosu od 1.000,00 kuna 
(slovima:tisućukuna); u svrhu sufinanciranja Projekta „Suživot sa prirodom“, 
1.2. Sveučilište u Rijeci, u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna), u svrhu sufinanciranja izdavanja Monografije o akademiku 
Elsu Kuljaniću.



2. Odobrena sredstva iz točke 1. – 1.1. ovoga Zaključka isplatit će se na teret pozicije 
A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 
Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu.

3. Odobrena sredstva iz točke 1. – 1.2. 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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