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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/8-39
URBROJ: 2170/01-15-00-19-26
Rijeka, 11. 2. 2019.

Gradonačelnik je 11. veljače 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:petisućakuna); u svrhu nabave mreže za izradu volijere za tetrijebe gluhane.
1.2. Udruga vinara, vinogradara i voćara „Srdoči Rijeka“, u sveukupnom iznosu od 30.000,00 kuna 
(slovima:tridesettisućakuna); u svrhu sufinanciranja Projekta „Riječki šampanjac – EPK Rijeka 
2020.“,

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. 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



                          
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: 021-01/19-08/9
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 7. veljače 2019. 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   - o v d j e -

Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama za 2019. 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
zaprimio sljedeće zahtjeve korisnika za sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad 
Rijeku i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ – 5.000,00 kuna

Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ obratila se Uredu Grada kao pokrovitelju sa zahtjevom 
o sufinanciranju nabave mreže za izradu volijere dimenzija 72mx72mx6m koja bi se koristila za 
pred podivljavanje tetrijeba gluhana i fotolov, a s ciljem unapređenja turističke ponude foto lova. 
Predmetni projekt doprinosi zaštiti zaštićene vrte tetrijeba gluhana kojih je u Hrvatskoj preostalo 
svega oko 100 jedinki. Po nabavi prije navedene mreže organizirat će se svečano otvaranje 
uređenog staništa za tetrijebe gluhane.

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 
5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna).

2.   Udruga vinara, vinogradara i voćara „Srdoči Rijeka“ – 30.000,00 kuna

Udruga vinara, vinogradara i voćara „Srdoči Rijeka“ obratila se Gradu Rijeci kao partneru 
sa zahtjevom o sufinanciranju izrade Riječkog šampanjca u svrhu prezentacije istoga u godini 
Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. U tom smislu predmetni projekt obuhvaća 
troškove osmišljavanja dizajna boce, prigodnih čaša kao i nabave aparature potrebne za izradu 
Riječkog šampanjca. Temeljni cilj ovog projekta je daljnja međunarodna promocija Grada Rijeke.

Obzirom na prije navedeno predlaže se sufinanciranje Udruge vinara, vinogradara i voćara 
„Srdoči Rijeka“ i prije navedenoga projekta u sveukupnom iznosu od 30.000,00 kuna 
(slovima:tridesettisućakuna).

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 za zaštitu životinja „Tetrijeb“ u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:petisućakuna); u svrhu nabave mreže za izradu volijere za tetrijebe 
gluhane.
1.2. Udruga vinara, vinogradara i voćara „Srdoči Rijeka“, u sveukupnom iznosu od 
30.000,00 kuna (slovima:tridesettisućakuna); u svrhu sufinanciranja Projekta 
„Riječki šampanjac – EPK Rijeka 2020.“,

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna 
Grada Rijeke za 2019. godinu.

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