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

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/19-04/48-47 
URBROJ: 2170/01-15-00-19-17 
Rijeka, 4. 6. 2019. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 4. lipnja 2019. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se pokroviteljstvo korisnika i to kako slijedi: 
1.1. Udruga A bojna 111. brigada ZNG, u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna u svrhu izrade 
Monografije A bojne 111. brigade ZNG – I. faza: prikupljanje materijala i arhivske građe; 

1.2. Udruga Morčići - Moretti, u sveukupnom iznosu od 6.000,00 kuna 
(slovima:šesttisućakuna); u svrhu sudjelovanja riječkog umjetnika Gjona Antonija na XII. Biennale-
u umjetnosti u Firenci 2019. godine i to kako slijedi: 

1.2.1. Ured Grada      3.000,00 kuna 
1.2.2. Odjel gradske uprave za kulturu  3.000,00 kuna. 

 2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1. i 1.2. – 1.2.1. 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. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.2. – 1.2.2. isplatiti će se na teret pozicije na 
teret pozicije PR 00549 Aktivnost: Kulturna suradnja (cto 3811), Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 
06 -  Odjel gradske uprave za kulturu), Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. 
 4. S korisnicima iz točke 1. ovoga zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
pokroviteljstvu. 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,  
Maje Tatalović i Barbare Gaćine 
2.. Odjel gradske uprave za kulturu, n/r Ivana Šarara 
3. 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: 021-01/19-08/32
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 30. svibnja 2019. 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   - o v d j e -

Predmet:  Prijedlog Zaključka o pokroviteljstvu 

PROČELNICA UREDA GRADA

          Verena Lelas-Turak



O b r a z l o ž e nj e:

1. Udruga A bojna 111. brigada ZNG –  Izdavanje Monografije A bojna 111. brigade ZNG

Udruga A bojna 111. brigada ZNG obratila se Gradu Rijeci sa zahtjevom o pokroviteljstvu 
izdavanja Monografije udruge povodom nadolazeće 30. obljetnice osnivanja A bojne 111. brigade 
ZNG kao jedine postrojbe na području Primorsko-goranske županije. Predmetna postrojba dala je 
neprocjenjiv doprinos Domovinskom ratu sudjelovanjem u oslobađanju okupiranih područja RH. 

Izdavanje predmetne Monografije obuhvaća opsežno prikupljanje materijala i arhivske 
građe bivših pripadnika postrojbe koje će objediniti urednik prof. dr. sc. Josip Jurčević, autor 
nekoliko sličnih projekata. Nakon prikupljanja potrebnih materijala isti će se objediniti, urediti, tiskati 
te promovirati povodom 30. obljetnice osnivanja A bojne 111. brigade ZNG.

Kako se radi o značajnom projektu koji doprinosi unapređenju daljnje promocije doprinosa 
Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije Domovinskom ratu, predlaže se prihvaćanje 
pokroviteljstva tiskanja Monografije o A bojnoj 111. brigadi ZNG i to sufinanciranjem I. faze izrade 
iste u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna (slovima:petnaesttisućakuna).

2.   Udruga Morčići - Moretti – Sudjelovanje umjetnika Gjona Antonija na XII. Biennale-u 
umjetnosti u Firenci

Udruga Morčići – Moretti iz Rijeke obratila se Gradu Rijeci sa zahtjevom o pokroviteljstvu 
sudjelovanja člana predmetne udruge – umjetnika Gjona Antonija – majstora za izradu Morčića, 
medaljara i kipara na XII. Biennale-u umjetnosti u Firenci 2019. godine i koji se održati od 18. do
27. listopada 2019. godine.

Riječki umjetnik potvrđen je kao sudionik i predstavnik grada Rijeke i Republike Hrvatske 
od strane 11. svjetskih predstavnika povjerenstva XII. Biennale- umjetnosti u Firenci 2019. godine 
te će na predmetnoj manifestaciji predstaviti svoj rad – skulpturu i jedan medaljon pod nazivom 
„Voda izvor života“.

Obzirom na navedeno, a u svrhu daljnjeg unapređenja međunarodne promocije Grada 
Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. predlaže se prihvaćanje pokroviteljstva za 
sudjelovanje riječkog umjetnika Gjona Antonija na XII. Biennale-u umjetnosti u Firenci i to 
sufinanciranjem sudjelovanja u sveukupnom iznosu od 6.000,00 kuna (slovima:šesttisućakuna) i 
to kako slijedi:

1. Ured Grada 3.000,00 kuna 
2. Odjel gradske uprave za kulturu 3.000,00 kuna.

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Odobrava se pokroviteljstvo korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga A bojna 111. brigada ZNG, u sveukupnom iznosu od 15.000,00 kuna 
(slovima:petnaesttisućakuna); u svrhu izrade Monografije A bojne 111. brigade ZNG 
– I. faza: prikupljanje materijala i arhivske građe;
1.2. Udruga Morčići - Moretti, u sveukupnom iznosu od 6.000,00 kuna 
(slovima:šesttisućakuna); u svrhu sudjelovanja riječkog umjetnika Gjona Antonija 
na XII. Biennale-u umjetnosti u Firenci 2019. godine i to kako slijedi:
1.2.1. Ured Grada 3.000,00 kuna
1.2.2. Odjel gradske uprave za kulturu 3.000,00 kuna.



2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1. i 1.2. – 1.2.1. 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. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.2. – 1.2.2. isplatiti će se na teret pozicije 
na teret pozicije PR 00549 Aktivnost: Kulturna suradnja (cto 3811), Tekuće donacije 
u novcu, (Razdjel 06 -  Odjel gradske uprave za kulturu), Proračuna Grada Rijeke za 
2019. godinu.

4. S korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
pokroviteljstvu.
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