REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/94-51
URBROJ: 2170/01-15-00-19-33
Rijeka, 26. 7. 2019.

Gradonačelnik je 26. srpnja 2019. godine donio sljedeći
zaključak
1. Odobrava se pokroviteljstvo Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet – Odjel za kroatistiku
u sveukupnom iznosu od 1.500,00 kuna (slovima:tisućuipetstokuna), u svrhu održavanja
Znanstvenog skupa „Generacija interneta“ u Rijeci.
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se na teret pozicije PR01007;
Međunarodna suradnja, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada
Rijeke za 2019. godinu.
3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
pokroviteljstvu.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak,
Maje Tatalović i Barbare Gaćine
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Ured Grada
KLASA: 021-01/19-08/43
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 26. srpnja 2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
-ovdje-

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

PROČELNICA UREDA GRADA

Verena Lelas-Turak

O b r a z l o ž e nj e:

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odjel za kroatistiku obratio se Uredu Grada sa
zahtjevom o pokroviteljstvu Međunarodnog znanstvenog skupa „Generacija interneta“. Odjel za
kroatistiku je organizator 4. međunarodnog znanstvenog skupa u ciklusu „Sociolingvistički pristupi
u slavenskim jezicima“ koji je dio aktivnosti Međunarodnog slavističkog komiteta sa sjedištem u
Poljskoj u čijem su članstvu i dvije znanstvenice iz Hrvatske, prof. dr.sc. Diana Stolac i doc. Dr. sc.
Anastazija Vlastelić, članice Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta, Sveučilišta u Rijeci,
Kako se radi o Međunarodnom znanstvenom skupu koji će okupiti 50-tak sociolingvista iz
desetak europskih zemalja te će isti doprinijeti daljnjoj međunarodnoj promociji Grada Rijeke
predlaže se prihvaćanje pokroviteljstva u svrhu održavanja prije navedenog znanstvenog skupa u
sveukupnom iznosu od 1.500,00 kuna (slovima:tisućuipetstokuna).

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg
z a k lj u č k a

1. Odobrava se pokroviteljstvo Sveučilištu u Rijeci, Filozofski fakultet – Odjel za
kroatistiku u sveukupnom iznosu od 1.500,00 kuna (slovima:tisućuipetstokuna), u
svrhu održavanja Znanstvenog skupa „Generacija interneta“ u Rijeci.
2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatit će se na teret pozicije
PR01007; Međunarodna suradnja, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured
Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu.
3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o
pokroviteljstvu.

