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

            GRAD RIJEKA 
    Gradonačelnik 

Rijeka, 14. 12. 2015. 
 
 
 
 
 

Gradsko vijeće Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac 

 
 
 
 
 
 
 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 

županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim 

Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog programa javnih 

potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu. 

 
 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/15-04/91-63 
URBROJ: 2170/01-15-00-15-14 
Rijeka, 14. 12. 2015. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 14. prosinca 2015. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Prihvaća se Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. 
godinu, u tekstu kojeg je utvrdila Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke "Riječki 
sportski savez". 
 2. Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u 
sportu Grada Rijeke za 2016. godinu donosi Skupština Zajednice sportskih udruga grada 
Rijeke "Riječki sportski savez" te ga podnosi na naknadu suglasnost Gradonačelniku Grada 
Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke najkasnije do kraja mjeseca veljače 2016. godine. 
 3. Prijedlog programa iz točke 1. ovog zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću 
Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje. 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                          
 

#potpis# 
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O b r a z l o ž e n j e 
Prijedloga programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu 

 
 
 

 Programska djelatnost sporta u Gradu Rijeci temelji se primarno na Zakonu o sportu 
("Narodne novine" Republike Hrvatske br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12j, 94/13 i 
85/15), kao i na Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014 – 2020. godine, usvojenoj 
na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 19. rujna 2013. godine.  

 
Odredbama Zakona o sportu određeno je da Zajednica sportskih udruga grada Rijeke 

"Riječki sportski savez" (dalje kratko: RSS) objedinjuje i usklađuje programe sporta te Gradu 
Rijeci predlaže Program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovu ostvarivanju. Navedeni 
Program Grad Rijeka temeljem odredbi Zakona o sportu donosi zajedno s godišnjim 
proračunom. 
 

Odredbama Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) određeno je na dalje 
da Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave financira provedbu Programa javnih potreba 
u sportu  na temelju provedenog javnog poziva odnosno natječaja, koje sukladno ovlastima 
sadržanim u Zakonu o sportu ima provesti Riječki sportski savez. 
 

Riječki sportski savez postupajući u skladu s odrednicama sadržanim u navedenim 
zakonima, kao i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 
26/15) objavio je dana 26. rujna 2015. godine Poziv za prikupljanje pisanih prijedloga 
sportskih programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. 
godinu. U daljnjem postupku Izvršni odbor Riječkog sportskog saveza donio je Zaključak 
kojim je utvrdio je prijedlog (plan) sufinanciranja Programa i dostavio ga Skupštini Riječkog 
sportskog saveza. Skupština Riječkog sportskog saveza je na sjednici održanoj 10. prosinca 
2015. godine utvrdila Prijedlog programa.     
 

Sukladno odredbama Zakona o sportu Riječki sportski savez dostavlja 
Gradonačelniku Grada Rijeke na razmatranje odnosno prihvaćanje predmetni prijedlog. Po 
razmatranju i prihvaćanju od strane Gradonačelnika, Program javnih potreba u sportu Grada 
Rijeke za 2016. godinu ima donijeti Gradsko vijeće Grada Rijeke zajedno s godišnjim 
Proračunom. 
 

Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu, sukladno odredbama 
proračunskog zakonodavstva, sadrži prijedlog raspodjele sredstava proračuna po 
aktivnostima, uz napomenu da će Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar 
Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu donijeti Skupština Riječkog 
sportskog saveza tijekom mjeseca veljače 2016. godine te ga podnijeti na naknadnu 
suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada Rijeke do kraja mjeseca 
veljače 2016. godine, po prethodno objavljenom i provedenom Javnom natječaju za 
sufinanciranje Programa javnih potreba (siječanj 2016.), u svemu prema odredbama Zakona 
o sportu i proračunskog zakonodavstva. 

 
Ovisno o subjektu koji raspolaže financijskim sredstvima namijenjenim za ostvarivanje 

javnih potreba u sportu (RSS ili Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu), predlaže 
se unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu izvršiti i podjelu 
aktivnosti koje čine predmetni Program. Obzirom na navedeno, pod "A)" se u daljnjem tekstu 
navode Aktivnosti koje se sufinanciraju putem RSS-a, a pod "B)" se u daljnjem tekstu navode 
Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela gradske uprave za sport i tehničku kulturu. 
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        Temeljem iznesenog, Riječki sportski savez predlaže Program javnih potreba u 
sportu za 2016. godinu, kako slijedi: 
 
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I CILJEVI DJELATNOSTI: 
 

        Program javnih potreba u sportu temelji se na ciljevima koji sustavno i organizirano 
usmjeravaju razvoj sporta kroz sljedeće aktivnosti: 
 
A) Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Zajednice sportskih udruga grada Rijeke 

"Riječki sportski savez": 
 
    a) Aktivnost: Treninzi i natjecanja sportaša 
 
        Uključuje sufinanciranje sportskih udruga s područja Grada Rijeke iz ukupno 47 
sportskih grana s oko 19.000 aktivnih sportaša svih dobnih skupina.  
        Kategorizacija sportskih grana prema Pravilniku o razvrstavanju sportskih grana RSS-a, 
te sportskih klubova temeljem Pravilnika o razvrstavanju sportskih klubova, kriteriji su kojima 
se utvrđuje kvaliteta, a broj registriranih sportaša, aktivnih selekcija i stručnih osoba 
uključenih u programe, kriteriji su kojima se utvrđuje kvantiteta programa i rada klubova. 
         Financijskim sredstvima za ostvarivanje javnih potreba u području aktivnosti treninga i 
natjecanja sportaša u 2016. godini raspolagat će RSS. Sredstva će se doznačavati na račun 
RSS-a u dvanaestinama, o čemu će se zaključiti Ugovor. RSS će temeljem Plana raspodjele 
s krajnjim korisnicima sredstava Proračuna Grada Rijeke unutar aktivnosti treninga i 
natjecanja sportaša zaključiti ugovore te primjerak istih dostaviti Odjelu gradske uprave za 
sport i tehničku kulturu, kao nadležnom upravnom tijelu Grada Rijeke. RSS će prenositi 
financijska sredstva na račune korisnika tijekom 2016. godine u dvanaestinama. O izvršenju 
Programa i utrošku odobrenih sredstava RSS će Gradu Rijeci podnositi polugodišnje i 
godišnje izvješće. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke će sukladno 
zakonskim odredbama pratiti i nadzirati izvršenje Programa te pratiti korištenje i utrošak 
programskih sredstava. 
     

b) Aktivnost: Nagrađivanje sportaša 
 

         Odnosi se na praćenje vrhunskih sportaša temeljem Pravilnika o naknadama za 
postignute sportske rezultate i Kriterija za razvrstavanje sportskih rezultata  Riječkog 
sportskog saveza u vidu sportskih stipendija te sufinanciranja programa perspektivnih 
sportaša temeljem Pravilnika o sufinanciranju programa perspektivnih sportaša Riječkog 
sportskog saveza. 
       
    c) Aktivnost: Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i 
        rekreativaca 
 
        Aktivnosti predškolskog uzrasta usmjerene su na pripremu i provođenje gradskog 
natjecanja vrtića kroz program Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih zajednica 
"Olimpijski festival dječjih vrtića".  
         Sportske aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola provodit će se u dvadesetak 
sportova kroz gradsku ligu i natjecanja školskih sportskih klubova, a temeljem propisnika 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Ove aktivnosti će organizirati i provoditi Savez 
školskih sportskih klubova grada Rijeke, a u njih će biti uključeni svi zainteresirani školski 
sportski klubovi.   
 Studentske sportske aktivnosti provodit će se kroz natjecanja u organizaciji Riječkog 
sportskog sveučilišnog saveza - UNISPORT-a. 
  U sklopu aktivnosti rekreativaca provoditi će se organizirana rekreacijska natjecanja 
za građane u košarci i kuglanju. 
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d) Aktivnost: Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha 
 

 Planirana sredstva predviđena su za organizaciju i provedbu programskih aktivnosti, 
kao i za oporavak i resocijalizaciju sa ciljem uključivanja u programske aktivnosti što većeg 
broja osoba  s invaliditetom i osoba oštećena sluha. 
          Programi obuhvaćaju sufinanciranje sportskih aktivnosti klubova osoba s invaliditetom 
i osoba  oštećena sluha i djelovanja Sportskog saveza osoba s invaliditetom Grada Rijeke. 
 
 

e) Aktivnost: Funkcioniranje sustava sporta 
 

        Prvenstveno se prati djelatnost RSS-a, sportske zajednice osnovane na području 
jedinice lokalne samouprave - Grada Rijeke, koja se bavi poslovima određenim Zakonom o 
sportu i kojoj se osiguravaju sredstva za rad stručnih službi i računovodstvenog servisa RSS-
a. 
 

Stručne službe RSS-a unutar svoga djelokruga poglavito: 
 usklađuju aktivnosti svojih članova, prikupljaju podatke o njihovu djelovanju, vode 

potrebne evidencije te izrađuju potrebna izvješća o radu svojih članica, 
 potiču i promiču sport u skladu sa razvojnim programima sporta, osobito sport  djece, 

mladeži i studenata te osoba s invaliditetom, 
 objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i 

sudjeluje u njegovu ostvarivanju, 
 skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja 

njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za OI, svjetska i 
europska prvenstva te druga velika natjecanja, 

 surađuju u ostvarivanju programa HOO-a, Hrvatskog paraolimpijskog odbora te 
Hrvatskog saveza gluhih, 

 promiču i prate stručni rad u sportu, 
 sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama, kao i korištenju školskih sportskih 

dvorana, namijenjenih aktivnostima sportskih udruga, temeljem posebne Odluke 
Grada Rijeke,  

 sudjeluju u organizaciji velikih sportskih priredbi, 
 usklađuju  i sudjeluju u organizaciji djelovanja gradskih sportskih saveza, 
 provode natjecanja školskih sportskih klubova osnovnih i srednjih škola, 
 obavljaju i druge poslove i zadaće. 

 

Računovodstvene usluge za sportske udruge obuhvaćaju sljedeće: 
 usluge  knjigovodstvenog servisa za 127 udruga, 
 usluge računovodstvenog konzaltinga za sportske udruge članice RSS-a, 
 usluge financijsko-računovodstvenog praćenja programa javnih potreba,  
 usluge financijsko-računovodstvenog praćenja projekata i pojedinih sportskih priredbi 

u sklopu Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke,  
 obavljanje  financijsko - računovodstvenog servisa za funkcioniranje RSS-a. 

 U cilju promocije vrhunskih sportskih rezultata i vrhunskih sportaša jednom godišnje 
organizira se izbor najuspješnijih sportaša grada Rijeke a u svrhu promocije olimpijskog 
pokreta obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana. 
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B) Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Odjela gradske uprave za sport i 
tehničku kulturu: 

 
a) Aktivnost: Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi 
 

        Planirana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi koje 
će se provoditi u gradu Rijeci tijekom 2016. godine. 
 
b) Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima 
 
 Sufinancira se organiziranje velikih međunarodnih natjecanja (svjetska i europska 
prvenstva, kupovi i sl.), kao i nastupi riječkih sportaša i ekipa na službenim međunarodnim 
natjecanjima u zemlji i inozemstvu. 
 
c) Aktivnost: Posebni programi mladih selekcija 
 
        Sufinanciraju se nastupi na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima, 
kako u zemlji tako i u inozemstvu. Uključeni su pojedinci i ekipe mlađih dobnih skupina iz 
gotovo svih sportskih grana. 
     
d) Aktivnost: Preuzete obveze iz 2015. godine 
 
        Dodatno su planirana sredstva za podmirenje programskih obveza iz 2015. godine. 
 
  Nastavno se daje tabelarni prikaz koji sadrži financijske pokazatelje iz 2015. 
godine te Prijedlog Plana raspodjele sredstava za 2016. godinu: 
 

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA  
U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU 

 

NAZIV AKTIVNOSTI 
Naziv korisnika 

Proračun 2015. 
Plan za 
2016. 

Indeks 
3/2 

1 2 3 4 

JAVNE POTREBE U SPORTU 12.728.000 13.136.000 103 

A) Aktivnosti koje se  
sufinanciraju putem RSS-a 

8.872.000 10.836.000 122 

a) Aktivnost: 
Treninzi i natjecanja sportaša 

5.572.000 7.446.000 134 

b) Aktivnost: 
Nagrađivanje sportaša 

850.000 850.000 100 

c) Aktivnost: 
Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, 
studenata i rekreativaca 

260.000 350.000 135 

d) Aktivnost: 
Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba 
oštećena sluha 

313.000 313.000 100 

e) Aktivnost: 
Funkcioniranje sustava sporta 

1.877.000 1.877.000 100 
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B) Aktivnosti koje se sufinanciraju putem  
odjela GU-e za sport i tehničku kulturu 

940.000 1.400.000 149 

a) Aktivnost: 
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih 
priredbi 

85.000 80.000 94 

b) Aktivnost: 
Organiziranje i sudjelovanje na značajnim 
međunarodnim natjecanjima 

775.000 1.300.000 168 

c) Aktivnost: 
Posebni programi mladih selekcija 

21.000 20.000 95 

d) Aktivnost: 
Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima 

59.000 0 0 

C) Aktivnost: 
Preuzete obveze iz prethodne godine 

2.916.000 900.000 31 
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 Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu ("Narodne novine" 
broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 
7/14) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici_________ 2015. godine, donijelo je 
  
  

PROGRAM 
javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu 

  
Članak 1. 

 
            Programom javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: 
Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rijeku, 
kao i za njegovu promociju na svim razinama. 
            Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima: 

         treninzi i natjecanja sportaša, 
         nagrađivanje sportaša, 
         provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca, 
         treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha, 
         funkcioniranje sustava sporta, 
         organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi, 
         organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima, 
         posebni programi mladih selekcija. 

 
Članak 2. 

 
            Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta 
u Gradu Rijeci. 
            Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 
2016. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti: 

 poticanje i promicanje sporta, 
 osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće 

vrhunske kvalitete sporta - vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno 
onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i 
međunarodnoj razini, 

 ulaganje u razvoj sporta djece, mladeži i studenata,  
 poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana, 
 poticanje programa sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom i osoba oštećena 

sluha, 
 poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja 

osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša, 
 poticanje programa stručnog rada u sportu.  

           Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne 
kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti 
sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana. 
  

Članak 3. 
 

            Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2016. godini 
osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2016. godinu. 
            Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske 
uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele 
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sredstava za  programe javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2016. godinu (u daljnjem 
tekstu: Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 
2016. godinu. 
            Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa. 
 Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u 
sportu Grada Rijeke za 2016. godinu donosi Skupština Riječkog sportskog saveza te ga 
podnosi na naknadnu suglasnost Gradonačelniku Grada Rijeke i Gradskom vijeću Grada 
Rijeke najkasnije do kraja mjeseca veljače 2016. godine. 

 
Članak 4. 

 
Financijskim sredstvima za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. 

podstavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Programa raspolaže Riječki sportski savez. 
Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga 

Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro račun Riječkog sportskog saveza tijekom 2016. 
godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima, temeljem ugovora kojega će Grad Rijeka 
sklopiti s Riječkim sportskim savezom. 

Riječki sportski savez sklapa ugovore s krajnjim korisnicima sredstava za ostvarivanje 
javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavka 1. ovoga Programa te ih dostavlja Gradu 
Rijeci – Odjelu. 

Financijska sredstva iz stavka 2. ovoga članka Riječki sportski savez prenosi na žiro-
račun korisnika tijekom 2016. godine u pravilu u jednakim mjesečnim iznosima. 

Sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. stavka 2. podstavaka 2., 3., 4. i 5.  
ovoga Programa Grad Rijeka prenijet će na žiro-račun Riječkog sportskog saveza tijekom 
2016. godine, temeljem pojedinačnih ugovora koje će Grad Rijeka sklopiti s Riječkim 
sportskim savezom. 

  
Članak 5. 

 
Odjel prati i nadzire izvršenje ovoga Programa te prati korištenje i utrošak sredstava 

za  Programe. 
O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava iz članka 4. ovoga Programa 

Riječki sportski savez podnosi  polugodišnja i godišnja izvješća Gradonačelniku Grada 
Rijeke. 
            Za ostale Programe izvješća o izvršenju Gradonačelniku Grada Rijeke podnosi Odjel.  

 
Članak 6. 

 
            Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 
1. siječnja 2016. godine. 
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P L A N  

RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAME JAVNIH POTREBA  
U SPORTU GRADA RIJEKE ZA 2016. GODINU 

 

NAZIV AKTIVNOSTI 
Naziv korisnika 

Plan za 
2016. 

JAVNE POTREBE U SPORTU 13.136.000 

A) Aktivnosti koje se  
sufinanciraju putem RSS-a 

10.836.000 

a) Aktivnost: 
Treninzi i natjecanja sportaša 

7.446.000 

b) Aktivnost: 
Nagrađivanje sportaša 

850.000 

c) Aktivnost: 
Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, 
studenata i rekreativaca 

350.000 

d) Aktivnost: 
Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba 
oštećena sluha 

313.000 

e) Aktivnost: 
Funkcioniranje sustava sporta 

1.877.000 

B) Aktivnosti koje se sufinanciraju putem  
odjela GU-e za sport i tehničku kulturu 

1.400.000 

a) Aktivnost: 
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih 
priredbi 

80.000 

b) Aktivnost: 
Organiziranje i sudjelovanje na značajnim 
međunarodnim natjecanjima 

1.300.000 

c) Aktivnost: 
Posebni programi mladih selekcija 

20.000 

C) Aktivnost: 
Preuzete obveze iz prethodne godine 

900.000 
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