
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/73-21 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-24 
Rijeka, 15. 5. 2018. 
 
 

Gradonačelnik je 15. svibnja 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi: 

1.1. Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ u sveukupnom iznosu od 
1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna); u svrhu sufinanciranja Projekta „Kako biti 
Europljanin“; 

1.2. Udruga „Capoeira“ Rijeka u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu sufinanciranja organizacije Međunarodnog 
capoeira susreta u Rijeci; 

1.3. Odred izviđača 3. maj“ u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna 
(slovima:tritisućekuna); u svrhu sufinanciranja sudjelovanja na Međunarodnoj 
izviđačkoj smotri u Makedoniji; 

1.4. Klub prijatelja Grada Trsata u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna); u svrhu sufinanciranja organizacije izložbe „Pul 
kaštela“; 

1.5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Grada Rijeke u sveukupnom 
iznosu od 6.000,00 kuna (slovima:šesttisućakuna); u svrhu sufinanciranja 
organizacije XV. Sportskih igara u Rijeci i to kako slijedi: 
1.5.1. Ured Grada      3.000,00 kuna; 
1.5.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo  

i socijalnu skrb     3.000,00 kuna. 
 2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.4. i 1.5.-1.5.1. ovoga Zaključka isplatit će 
se na teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 
10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.5.-1.5.2. ovog zaključka isplatit će se na teret 
pozicije PR 00443 Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata (cto 3811), Tekuće donacije u 
novcu, (Razdjel 05 -  Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb), Proračuna Grada Rijeke 
za 2018. godinu. 
 4. Sa korisnicima iz točke 1. ovog zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Maje Homolka 
i Barbare Gaćina 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 
n/r Karle Mušković 



                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
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Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada – 
Suradnja s udrugama za 2018. godinu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PROČELNICA UREDA GRADA 
 
 
 
                  Verena Lelas-Turak 



 
 

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 za razvoj visokoga školstva „Universitas“ – 1.000,00 kuna 
 
Udruga za razvoj visokoga školstva „Universitas“ obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 

sufinanciranju Projekta „Kako biti Europljanin“. Cilj ovoga projekta je informiranje mladih – učenika 
srednjih škola o Europskoj uniji te konceptu europske dimenzije u obrazovanju. Teme koje će se 
prezentirati u okviru ovog projekta organizacijom 4 radionice za učenike završnih razreda srednjih 
škola su aktivno građanstvo, izazovi europskog suživota, izbori za EU parlament, programi za 
mlade te budućnost mladih u EU. 

Kako se radi o projektu za mlade koji predstavlja jedan od prioriteta Otvorenog natječaja 
Ureda Grada za male potpore predlaže se sufinanciranje istog u sveukupnom iznosu od 1.000,00 
kuna (slovima:tisućukuna) i to za troškove tiska priručnog materijala i potvrdnica o sudjelovanju 
na radionicama. 

 
 

2. Udruga „Capoeira“ Rijeka – 2.000,00 kuna 
 
 Udruga „Capoeira“ Rijeka organizira Međunarodni capoeira susret s gostima i izvođačima 
iz cijele Europe s ciljem razmjene znanja i iskustva te promocije brazilske kulture, multikulturalnosti 
te međunarodne suradnje. Predmetna manifestacija provodit će se u Rijeci od 25. do 27. svibnja 
2018. godine u Rijeci u dvorani kulture „Joga u svakodnevnom životu“. 
 Kako se radi o manifestaciji koja doprinosi promociji međunarodne suradnje predlaže se 
sufinanciranje iste u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna (slovima:dvijetisućekuna) i to za 
troškove tiska majice Međunarodnog capoeira susreta. 
  
 

3. Odred izviđača „3. maj“ – 3.000,00 kuna 
  
 Odred izviđača „3. maj“ obratio se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju sudjelovanja 
istog na Međunarodnoj izviđačkoj smotri u Makedoniji, Skrebatno na kojoj će sudjelovati 1500 
izviđača iz Makedonije, Srbije, Crne Gore, BIH, Hrvatske i Slovenije. Kao predstavnici Hrvatske 
sudjelovat će 100 izviđača iz Zagreba i Rijeke. 
 Kako se radi o manifestaciji koja doprinosi unapređenju međunarodne suradnje Grada 
Rijeke predlaže se sufinanciranje dijela putnih troškova u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna 
(slovima:tritisućekuna).  
 
 

4. Klub prijatelja Grada Trsata – 5.000,00 kuna 
 
 
 Klub prijatelja Grada Trsata i ove godine organizira tradicionalnu izložbu „Pul Kaštela“ te 
ove godine ujedno obilježava i 25. godišnjicu postojanja predmetne izložbe. Predmetna izložba 
ugostit će i niz domaćih i stranih umjetnika te privući veliki broj domaćih i stranih posjetitelja. 
Nadalje, ista unapređuje turističku ponudu Grada Rijeke obzirom da se ista održava tijekom ljetnih 
mjeseci na Trsatskoj gradini. 
 Kako se radi o značajnoj kulturnoj manifestaciji koja doprinosi unapređenju turizma i  
međunarodne suradnje Grada Rijeke predlaže se sufinanciranje iste u sveukupnom iznosu od 
5.000,00 kuna (slovima:pettisućakuna).  



 
5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Grada Rijeke – 6.000,00 kuna 

 
 

 Udruga antifašističkih boraca i antifašista „UABA“ Grada Rijeke organizira XV. Sportske 
igre koje će se održati 16. lipnja 2018. godine u Rijeci. Predmetna sportska manifestacija okupit će 
300-njak sudionika te doprinijeti promociji Grada Rijeke. 
 Kako se radi o manifestaciji koja doprinosi promociji Grada Rijeke predlaže se 
sufinanciranje iste u sveukupnom iznosu od 6.000,00 kuna (slovima:šesttisućakuna) za 
troškove 200 majica te pokale i medalje i  to kako slijedi: 

- Ured Grada        3.000,00 kuna 
- Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb   3.000,00 kuna. 

 
 
 

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 za razvoj visokoga školstva „Universitas“ u sveukupnom iznosu 

od 1.000,00 kuna (slovima:tisućukuna); u svrhu sufinanciranja Projekta 
„Kako biti Europljanin“; 

1.2. Udruga „Capoeira“ Rijeka u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu sufinanciranja organizacije 
Međunarodnog capoeira susreta u Rijeci; 

1.3. Odred izviđača 3. maj“ u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna 
(slovima:tritisućekuna); u svrhu sufinanciranja sudjelovanja na 
Međunarodnoj izviđačkoj smotri u Makedoniji; 

1.4. Klub prijatelja Grada Trsata u sveukupnom iznosu od 5.000,00 kuna 
(slovima:pettisućakuna); u svrhu sufinanciranja organizacije izložbe „Pul 
kaštela“; 

1.5. Udruga antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Grada Rijeke u 
sveukupnom iznosu od 6.000,00 kuna (slovima:šesttisućakuna); u svrhu 
sufinanciranja organizacije XV. Sportskih igara u Rijeci i to kako slijedi: 
1.5.1. Ured Grada      3.000,00 kuna; 
1.5.2. Odjel gradske uprave za zdravstvo  

i socijalnu skrb     3.000,00 kuna. 
2. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.1.-1.4. i 1.5.-1.5.1. ovoga Zaključka isplatit 

će se na teret pozicije A132202 Suradnja s nevladinim udrugama, Tekuće donacije u 
novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. 

3. Odobrena sredstva iz točke 1. podtočke 1.5.-1.5.2. ovog zaključka isplatit će se na 
teret pozicije PR 00443 Aktivnost: Socijalna zaštita stradalnika iz rata (cto 3811), 
Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 05 -  Odjel gradske uprave za zdravstvo i 
socijalnu skrb), Proračuna Grada Rijeke za 2018. godinu. 

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