
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/91-67 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-12 
Rijeka, 22. 9. 2020. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 22. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Odobrava se pokroviteljstvo Udruzi hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. iz 
Zagreba, u svrhu tiskanja Monografije „Hrvatski sanitet ličke bojišnice“ u sveukupnom iznosu od 
10.000,00 kuna (slovima:detetisućakuna) i to kako slijedi: 
1.1. Ured Grada         5.000,00 kuna  
1.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb   5.000,00 kuna. 

2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog zaključka isplatiti će se korisniku kako slijedi: 
2.1. Sredstva iz podtočke 1.1. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2020. 
godinu; 
2.2. Sredstva iz podtočke 1.2. ovog zaključka isplatit će se na teret pozicije PR00443; Socijalna 
zaštita stradalnika iz rata, Tekuće donacije u novcu (Razdjel 05 Odjel gradske uprave za zdravstvo 
i socijalnu skrb). 

3. S korisnikom iz točke 1. ovog 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 zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković 
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: 021-01/20-08/23
URBROJ: 2170/01-10-00-20-1
Rijeka, 21. rujna 2020.  

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   - o v d j e -

Predmet:  Prijedlog Zaključka o pokroviteljstvu izdavanja publikacije Monografija: Hrvatski 
sanitet ličke bojišnice“ u nakladi Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. 

PROČELNICA UREDA GRADA

          Verena Lelas-Turak



O b r a z l o ž e nj e:

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. iz Zagreba obratila se Gradu 
Rijeci sa zahtjevom o pokroviteljstvu – sufinanciranjem tiska publikacije Monografija „Hrvatski 
sanitet ličke bojišnice“ koja je nastala na temeljima Sanitetskog stožera Republike Hrvatske s 
temeljnim ciljem promocije medicinske znanosti tijekom agresije nad RH.

Predmetna Monografija doprinosi promociji značaja saniteta u ratu te obuhvaća aktivno 
djelovanje medicinskog i nemedicinskog osoblja iz Istre, Primorja kvarnerskih otoka, Gorskog 
kotara te pripadnika specijalnih postrojbi policije na Velebitu.
  

Obzirom na sve navedeno te kako se radi o značajnoj publikaciji predlaže se 
pokroviteljstvo u svrhu pokrivanja dijela troškova tiska publikacije Monografija „Hrvatski sanitet 
ličke bojišnice“ u sveukupnom iznosu od 10.000,00 kuna (slovima:desettisućakuna).      

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Odobrava se pokroviteljstvo Udruzi hrvatskih liječnika dragovoljaca 1990.-1991. iz 
Zagreba, u svrhu tiskanja Monografije „Hrvatski sanitet ličke bojišnice“ u 
sveukupnom iznosu od 10.000,00 kuna (slovima:detetisućakuna) i to kako slijedi:
1.1. Ured Grada 5.000,00 kuna 
1.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 5.000,00 kuna.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. ovog Zaključka isplatiti će se korisniku kako slijedi:
2.1. Sredstva iz podtočke 1.1. ovog Zaključka isplatit će se na teret pozicije 
PR01050; Suradnja s udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), 
Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu;
2.2. Sredstva iz podtočke 1.2. ovog Zaključka isplatit će se na teret pozicije 
PR00443; Socijalna zaštita stradalnika iz rata, Tekuće donacije u novcu (Razdjel 05 
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb).

3. S korisnikom iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
pokroviteljstvu.
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