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O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na održavanje 

3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci 
 
 
Uvod 
 
 Europska sveučilišna sportska asocijacija (European University Sports Association, u 

daljnjem tekstu: EUSA) osnovana je 1999. godine u Beču kao krovna organizacija za 
razvoj europskog, sveučilišnog sporta,  te trenutno broji 45 članica odnosno nacionalnih 
sveučilišnih sportskih saveza. 

 Europska sveučilišna prvenstva održavaju se pod patronatom EUSA-e od 2000. godine, 
okupljajući preko 7.000 studenata sa približno 250 europskih sveučilišta, koji se svake 
godine natječu u 16 sportova. 

 Europske sveučilišne igre zamišljene su pak kao svojevrsna "europska univerzijada" koja 
bi svake dvije godine okupila studentice i studente u svim sportovima na jedinstvenom, 
međunarodnom, multikulturalnom, akademskom i multisportskom događaju. 

 Hrvatski akademski sportski savez (u daljnjem tekstu: HASS), kao nacionalni sportski 
savez koji potiče, promiče i skrbi o sportu na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, ima 
bogatu tradiciju organiziranja europskih sveučilišnih prvenstava, a upravo gradovi 
kandidati - Rijeka (7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci 2007., 1. Europsko 
sveučilišno prvenstvo u bridge-u 2009. i 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 
2011.) i Zagreb (5. Svjetsko sveučilišno prvenstvo u veslanju 2008., 4. Europsko 
sveučilišno prvenstvo u veslanju 2008. i 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u futsalu 
2010.), imaju najviše iskustva u organizaciji istih. 

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od samih početaka pruža čvrstu podršku 
organiziciji 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine, budući je prepoznalo 
organizaciju Europskih sveučilišnih igara kao projekt od iznimne važnosti za razvoj 
sveučilišnog sporta i zdravog života uopće u Republici Hrvatskoj. 

 

Značenje Europskih sveučilišnih igara 2016. godine 
 
 Europske sveučilišne igre održale bi se 2016. u Rijeci i Zagrebu, okupljajući u razdoblju 

od 2 tjedna studentice i studente u 16 obveznih i 4 opcijska/potencijalna sporta.  
 Činjenica da bi Rijeka ugostila oko 2.000, a Zagreb oko 4.000 sudionika, odnosno 

zajedno preko 6.000 sudionika, imala bi za posljedicu da bi navedeni projekt predstavljao 
najveći sportski događaj u povijesti Republike Hrvatske. 

 Organizacijom Europskih sveučilišnih igara 2016., kroz ubrzavanje procesa izgradnje i 
poboljšanja postojeće visokoškolske sportske infrastrukture u samoj pripremi 
manifestacije, osigurali bi se preduvjete dugoročnog razvoja studentskog sporta u 
Republici Hrvatskoj, a posebno u gradovima domaćinima, Rijeci i Zagrebu.  

 Organizacija Univerzijade u Zagrebu 1987. najsvjetliji je primjer kako se izgradnjom nove 
i unaprjeđivanjem postojeće sportske i ostale gradske infrastrukture doprinosi razvoju 
sporta kao i drugih čimbenika života grada, prezentiranjem istog kao sredine koja skrbi o 
potrebama mlađe populacije.  

 Pozitivan učinak projekta osim na sport, reflektira se i na djelatnost turizma kroz dva 
osnovna aspekta: kratkoročnom dnevnom potrošnjom sudionika povećava se ekonomska 
aktivnost riječkih i zagrebačkih poslovnih subjekata: dok se dugoročno osigurava 
promocija, među studentskom populacijom, gradova domaćina te Republike Hrvatske u 
cjelini kao jedne od najatraktivnijih europskih i svjetskih turističkih destinacija.  

 Organizacija Europskih sveučilišnih igara predstavlja temelj daljnjeg, kontinuiranog 
razvoja Grada Rijeke i Grada Zagreba kao gradova koji prate moderne europske 
trendove u podizanju kvalitete života svojih građana. 
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Grad Rijeka - grad domaćin 

 Grad Rijeka bi kao grad domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine ugostio 
otprilike 2.000 sudionika u slijedećim sportovima: rukometu, odbojci, odbojci na pijesku, 
judu, squashu, plivanju i vaterpolu. 

 Postojeća sportska infrastruktura, a pogotovo novoizgrađeni kompleks Bazeni Kantrida, 
atletska dvorana na Kantridi i rukometna dvorana u Centru Zamet, osiguravaju uvjete za 
nesmetano provođenje prvenstava koji bi se, u sklopu Europskih sveučilišnih igara, 
održali u Rijeci. 

 Provođenjem europske univerzijade ubrzalo bi se dovršenje izgradnje sveučilišnog 
Kampusa na Trsatu (1.500 kreveta), dok bi se za potrebe smještaja ostalih sudionika 
(službene osobe, suci) koristili postojeći turistički kapaciteti u Rijeci i okolici. 

 Riječki športski sveučilišni savez (u daljnjem tekstu: RŠSS), u suradnji sa Gradom Rijeka, 
Sveučilištem u Rijeci i Riječkim sportskim savezom, raspolaže dovoljnim volonterskim 
kapacitetima i iskustvom potrebnim za uspješno provođenje međunarodne manifestacije 
ovakvog značaja. 

 Domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2016. idealna je prilika za izgradnju i 
poboljšanje postojeće infrastrukture (smještajni kapaciteti na Kampusu, sportski tereni, 
uređenje parka) te povećanje standarda studentskog života, čime bi misao Rijeka - grad 
u kome vrijedi studirati u potpunosti zaživjela. 

 

Kandidatura Grada Rijeke za  3. Europske sveučilišne igre 2016. godine 

 HASS i RŠSS već su najavili zajedničku kandidaturu Grada Rijeke i Grada Zagreba za 
provođenjem 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. predstavnicima EUSA-e te je u tu 
svrhu uspostavljena potrebna suradnja. 

 Grad Rijeka, Grad Zagreb, zajedno sa Sveučilištem u Rijeci i Sveučilištem u Zagrebu te 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, kao snažnim partnerom od nastanka same 
ideje, potpisali su dana 07. lipnja 2012. godine Povelju o kandidaturi za organizaciju 3. 
Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u Zagrebu i Rijeci. 

 Kandidaturu podnosi HASS, nakon prethodno dobivene suglasnosti gradova domaćina, 
Grada Rijeke i Grada Zagreba, zatim pozitivnog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora 
te suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

 Prije podnošenja kandidature, uz već navedenu potrebu ishodovanja suglasnosti Grada 
Rijeke i Grada Zagreba, pozitivnog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora i suglasnosti 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kao sastavni dio dokumentacije potrebne 
za kandidaturu, HASS sa Gradom Rijeka, Gradom Zagrebom, Sveučilištem u Rijeci, 
Sveučilištem u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, kao glavnim 
partnerima, treba potpisati ugovore kojima se imaju regulirati međusobna prava i obveze. 

 Rok za podnošenje pisma namjere je 01. prosinac 2012., krajnji rok za podnošenje 
kandidature je 01. ožujak 2013., dok će se domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. 
godine odabrati na sjednici Izvršnog odbora EUSA-e, koja će se održati dana 08. lipnja 
2013. godine. 

 Budući da je krajnji rok za podnošenje kandidature 01. ožujka 2013. godine, a postupak 
pripremanja iste uključuje nekoliko razina (gradovi domaćini, Hrvatski olimpijski odbor, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), potrebno je pokrenuti postupak pred 
nadležnim tijelima Grada Rijeke vezano za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na 
održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u gradu Rijeci, kao Gradu 
domaćinu uz Grad Zagreb, prijedlog koje Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke, a 
istu donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, na koji način se pokreće službeni postupak 
isticanja kandidature HASS-a za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. 
godine u Zagrebu i Rijeci. 
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 Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske 
županije", broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______ 2012. godine, 
donijelo je 

 
ODLUKU 

o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci 
 
 

Članak 1. 
 

 Daje se suglasnost na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u 
gradu Rijeci. 
 

Članak 2. 
 

Grad Rijeka će, kao suorganizator i grad domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 
2016. godine, s Hrvatskim akademskim sportskim savezom kao podnositeljem kandidature te 
s ostalim partnerima sklopiti ugovore kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze u 
svezi održavanja igara. 
 

Članak 3. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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O b r a z l o ž e nj e

Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na održavanje

3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci

Uvod


· Europska sveučilišna sportska asocijacija (European University Sports Association, u daljnjem tekstu: EUSA) osnovana je 1999. godine u Beču kao krovna organizacija za razvoj europskog, sveučilišnog sporta,  te trenutno broji 45 članica odnosno nacionalnih sveučilišnih sportskih saveza.

· Europska sveučilišna prvenstva održavaju se pod patronatom EUSA-e od 2000. godine, okupljajući preko 7.000 studenata sa približno 250 europskih sveučilišta, koji se svake godine natječu u 16 sportova.

· Europske sveučilišne igre zamišljene su pak kao svojevrsna "europska univerzijada" koja bi svake dvije godine okupila studentice i studente u svim sportovima na jedinstvenom, međunarodnom, multikulturalnom, akademskom i multisportskom događaju.

· Hrvatski akademski sportski savez (u daljnjem tekstu: HASS), kao nacionalni sportski savez koji potiče, promiče i skrbi o sportu na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj, ima bogatu tradiciju organiziranja europskih sveučilišnih prvenstava, a upravo gradovi kandidati - Rijeka (7. Europsko sveučilišno prvenstvo u odbojci 2007., 1. Europsko sveučilišno prvenstvo u bridge-u 2009. i 6. Europsko sveučilišno prvenstvo u rukometu 2011.) i Zagreb (5. Svjetsko sveučilišno prvenstvo u veslanju 2008., 4. Europsko sveučilišno prvenstvo u veslanju 2008. i 7. Europsko sveučilišno prvenstvo u futsalu 2010.), imaju najviše iskustva u organizaciji istih.

· Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta od samih početaka pruža čvrstu podršku organiziciji 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine, budući je prepoznalo organizaciju Europskih sveučilišnih igara kao projekt od iznimne važnosti za razvoj sveučilišnog sporta i zdravog života uopće u Republici Hrvatskoj.

Značenje Europskih sveučilišnih igara 2016. godine


· Europske sveučilišne igre održale bi se 2016. u Rijeci i Zagrebu, okupljajući u razdoblju od 2 tjedna studentice i studente u 16 obveznih i 4 opcijska/potencijalna sporta. 


· Činjenica da bi Rijeka ugostila oko 2.000, a Zagreb oko 4.000 sudionika, odnosno zajedno preko 6.000 sudionika, imala bi za posljedicu da bi navedeni projekt predstavljao najveći sportski događaj u povijesti Republike Hrvatske.

· Organizacijom Europskih sveučilišnih igara 2016., kroz ubrzavanje procesa izgradnje i poboljšanja postojeće visokoškolske sportske infrastrukture u samoj pripremi manifestacije, osigurali bi se preduvjete dugoročnog razvoja studentskog sporta u Republici Hrvatskoj, a posebno u gradovima domaćinima, Rijeci i Zagrebu. 


· Organizacija Univerzijade u Zagrebu 1987. najsvjetliji je primjer kako se izgradnjom nove i unaprjeđivanjem postojeće sportske i ostale gradske infrastrukture doprinosi razvoju sporta kao i drugih čimbenika života grada, prezentiranjem istog kao sredine koja skrbi o potrebama mlađe populacije. 


· Pozitivan učinak projekta osim na sport, reflektira se i na djelatnost turizma kroz dva osnovna aspekta: kratkoročnom dnevnom potrošnjom sudionika povećava se ekonomska aktivnost riječkih i zagrebačkih poslovnih subjekata: dok se dugoročno osigurava promocija, među studentskom populacijom, gradova domaćina te Republike Hrvatske u cjelini kao jedne od najatraktivnijih europskih i svjetskih turističkih destinacija. 

· Organizacija Europskih sveučilišnih igara predstavlja temelj daljnjeg, kontinuiranog razvoja Grada Rijeke i Grada Zagreba kao gradova koji prate moderne europske trendove u podizanju kvalitete života svojih građana.

Grad Rijeka - grad domaćin


· Grad Rijeka bi kao grad domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine ugostio otprilike 2.000 sudionika u slijedećim sportovima: rukometu, odbojci, odbojci na pijesku, judu, squashu, plivanju i vaterpolu.

· Postojeća sportska infrastruktura, a pogotovo novoizgrađeni kompleks Bazeni Kantrida, atletska dvorana na Kantridi i rukometna dvorana u Centru Zamet, osiguravaju uvjete za nesmetano provođenje prvenstava koji bi se, u sklopu Europskih sveučilišnih igara, održali u Rijeci.

· Provođenjem europske univerzijade ubrzalo bi se dovršenje izgradnje sveučilišnog Kampusa na Trsatu (1.500 kreveta), dok bi se za potrebe smještaja ostalih sudionika (službene osobe, suci) koristili postojeći turistički kapaciteti u Rijeci i okolici.

· Riječki športski sveučilišni savez (u daljnjem tekstu: RŠSS), u suradnji sa Gradom Rijeka, Sveučilištem u Rijeci i Riječkim sportskim savezom, raspolaže dovoljnim volonterskim kapacitetima i iskustvom potrebnim za uspješno provođenje međunarodne manifestacije ovakvog značaja.

· Domaćinstvo Europskih sveučilišnih igara 2016. idealna je prilika za izgradnju i poboljšanje postojeće infrastrukture (smještajni kapaciteti na Kampusu, sportski tereni, uređenje parka) te povećanje standarda studentskog života, čime bi misao Rijeka - grad u kome vrijedi studirati u potpunosti zaživjela.

Kandidatura Grada Rijeke za  3. Europske sveučilišne igre 2016. godine


· HASS i RŠSS već su najavili zajedničku kandidaturu Grada Rijeke i Grada Zagreba za provođenjem 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. predstavnicima EUSA-e te je u tu svrhu uspostavljena potrebna suradnja.

· Grad Rijeka, Grad Zagreb, zajedno sa Sveučilištem u Rijeci i Sveučilištem u Zagrebu te Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, kao snažnim partnerom od nastanka same ideje, potpisali su dana 07. lipnja 2012. godine Povelju o kandidaturi za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u Zagrebu i Rijeci.

· Kandidaturu podnosi HASS, nakon prethodno dobivene suglasnosti gradova domaćina, Grada Rijeke i Grada Zagreba, zatim pozitivnog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora te suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

· Prije podnošenja kandidature, uz već navedenu potrebu ishodovanja suglasnosti Grada Rijeke i Grada Zagreba, pozitivnog mišljenja Hrvatskog olimpijskog odbora i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kao sastavni dio dokumentacije potrebne za kandidaturu, HASS sa Gradom Rijeka, Gradom Zagrebom, Sveučilištem u Rijeci, Sveučilištem u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, kao glavnim partnerima, treba potpisati ugovore kojima se imaju regulirati međusobna prava i obveze.

· Rok za podnošenje pisma namjere je 01. prosinac 2012., krajnji rok za podnošenje kandidature je 01. ožujak 2013., dok će se domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine odabrati na sjednici Izvršnog odbora EUSA-e, koja će se održati dana 08. lipnja 2013. godine.

· Budući da je krajnji rok za podnošenje kandidature 01. ožujka 2013. godine, a postupak pripremanja iste uključuje nekoliko razina (gradovi domaćini, Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta), potrebno je pokrenuti postupak pred nadležnim tijelima Grada Rijeke vezano za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u gradu Rijeci, kao Gradu domaćinu uz Grad Zagreb, prijedlog koje Odluke utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke, a istu donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke, na koji način se pokreće službeni postupak isticanja kandidature HASS-a za organizaciju 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u Zagrebu i Rijeci.


Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici ______ 2012. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara u gradu Rijeci

Članak 1.



Daje se suglasnost na održavanje 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine u gradu Rijeci.

Članak 2.


Grad Rijeka će, kao suorganizator i grad domaćin 3. Europskih sveučilišnih igara 2016. godine, s Hrvatskim akademskim sportskim savezom kao podnositeljem kandidature te s ostalim partnerima sklopiti ugovore kojima će se regulirati međusobna prava i obaveze u svezi održavanja igara.


Članak 3.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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