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O b r a z l o ž e nj e:

U cilju daljnjeg unapređenja suradnje s neprofitnim sektorom, Ured Grada Rijeke je u 
okviru Otvorenog natječaja za male potpore zaprimio sljedeće zahtjeve korisnika za 
sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg interesa za Grad Rijeku i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Udruga žena operiranih dojki „NADA“ – 2.000,00 kuna
Udruga žena operiranih dojki „NADA“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju organizacije obilježavanja Dana narcisa s ciljem senzibilizacije građanstva o 
problemima onkoloških bolesnika i borbe protiv raka dojke.

Kako se radi o tradicionalnoj manifestaciji koja doprinosi daljnjoj senzibilizaciji 
građanstva o borbi protiv raka dojke predlaže se sufinanciranje prije navedene organizacije u 
ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna) za troškove nabave narcisa.  

2. Udruga DELTA – 2.000,00 kuna
Udruga DELTA obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju organizacije 2. 

Festivala udruga u okviru kampanje „Gledaj (u)druge“. Cilj ove aktivnosti je osvještavanje 
javnosti o važnosti rada udruga kao i povećanje interesa i angažmana građana u radu lokalnih 
organizacija civilnoga društva koje djeluju za opće dobro.

Kako se radi o značajnoj manifestaciji koja doprinosi daljnjoj promociji civilnoga sektora 
predlaže se sufinanciranje prije navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna
(slovima:dvijetisućekuna) za troškove tiska (plakati, majice, torbe i slično).

3. Odred izviđača 3. maj – 3.000,00 kuna
Odred izviđača 3. maj obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju 

organizacije 10. smotre Saveza izviđača Hrvatske od 24. srpnja do 2. kolovoza 2017. godine u 
Rijeci. Cilj ove jubilarne Smotre je prezentacija izviđačkog pokreta te razmjenjivanje izviđačkog 
iskustva i neformalno obrazovanje djece i mladih.

Kako se radi o značajnoj manifestaciji, predlaže se sufinanciranje organizacije prije 
navedene manifestacije u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna) za 
troškove prijevoza.

4. Udruga studenata psihologije „Psirius“ – 1.500,00 kuna
Udruga studenata psihologije „Psirius“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju organizacije studentske razmjene u suradnji sa studentskom udrugom VIP iz 
Groningena iz Nizozemske.

Kako su ciljevi ove manifestacije poticanje međukulturalnog učenja i prihvaćanja različitosti 
predlaže se sufinanciranje prije navedene aktivnosti u ukupnom iznosu od 1.500,00 kuna 
(slovima:tisućuipetstokuna) za troškove prijevoza.

5. Centar za kulturni turizam Koraki – 2.000,00 kuna
Centar za kulturni turizam KORAKI obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju 

obilježavanja 30. godišnjice suvremenog plesa u Rijeci i to organizacijom izložbe o počecima 
suvremenog plesa u Rijeci. Cilj ove izložbe je i promocija suvremenog plesa u Rijeci te pružanje 
mogućnosti građanima da se upoznaju s povijesti suvremenog plesa riječkog kraja. 



Kako se radi o udruzi koja kontinuirano radi na promociji suvremenog plesa predlaže se 
sufinanciranje organizacije prije navedene manifestacije u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna) za troškove tiska. 

6. Tehnički fakultet – Studentski zbor – 3.000,00 kuna
Studentski zbor tehničkog fakulteta u Rijeci obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju sudjelovanja studenata Tehničkog fakulteta na studentskom natjecanju „Elektrijada“ 
– 57. Međunarodno natjecanje koje će se održati od 20. do 25. svibnja 2017. godine u Crnoj Gori. 

Kako se radi o značajnoj manifestaciji u okviru koje studenti Tehničkog fakulteta u Rijeci 
doprinose i međunarodnoj promociji Grad Rijeku predlaže se sufinanciranje dijela troškova 
sudjelovanja u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna) i to za troškove tiska i majica.

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg

z a k lj u č k a

1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga žena operiranih dojki „Nada“, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna

(slovima:dvijetisućekuna), u svrhu sufinanciranja nabave narcisa za 
„Obilježavanje Dana narcisa u Rijeci“;

1.2. Udruga DELTA, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna,
(slovima:dvijetisućekuna) u svrhu sufinanciranja organizacije 2. Festivala 
udruga u okviru kampanje  „Gledaj (u)druge“ u Rijeci – troškovi tiska;

1.3. Odred izviđača 3. maj, u ukupnom iznosu od 3.000,00 kuna
(slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja prijevoza u okviru 
organizacije 10. smotre Saveza izviđača Hrvatske u Rijeci;

1.4. Udruga studenata psihologije Psirius, u ukupnom iznosu od 1.500,00 
kuna (slovima:tisućuipetstokuna), u svrhu sufinanciranja prijevoza u 
okviru organizacije studentske razmjene sa studentskom udrugom VIP iz 
Groningena, Nizozemska;

1.5. Centar za kulturni turizam Koraki, u ukupnom iznosu od 2.000,00 kuna
(slovima:dvijetisućekuna), u svrhu sufinanciranja organizacije izložbe o 
povijesti suvremenog plesa u Rijeci u okviru 30. obljetnice suvremenog 
plesa u Rijeci – troškovi tiska;

1.6. Tehnički fakultet u Rijeci – Studentski zbor, u ukupnom iznosu od 
3.000,00 kuna (slovima:tritisućekuna), u svrhu sufinanciranja troškova 
tiska i majica za sudjelovanje na 57. Međunarodnom natjecanju 
„Elektrijada“ u Crnoj Gori.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.5. ovoga Zaključka isplatit će se na 
teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama (cto 381), PR01050, Tekuće 
donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.6. ovog zaključka isplatit će se na teret 
pozicije A132003 Međunarodna suradnja (cto 3811), PR01007, Tekuće donacije u 
novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

4. Sa korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.
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