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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/38-45
URBROJ: 2170/01-15-00-19-22
Rijeka, 13. 5. 2019.

Gradonačelnik je 13. svibnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

I
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Udruga Slobodna država Rijeka, u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna 

(slovima:tritisućekuna); u svrhu sufinanciranja obilježavanja 360. obljetnice riječkog grba 
organizacijom malonogometnog turnira na Kantridi u lipnju 2019. godine;

1.2. Udruga Capoeira Rijeka, u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu sufinanciranja organizacije 12. Međunarodnog capoeira susreta 
u Rijeci od 24. do 26. 5. 2019. godine.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu.

3. S korisnicima iz točke 1. ovog zaključka Ured Grada zaključit će ugovor o sufinanciranju.

II
1. Odobrava se sufinanciranje korisnika i to kako slijedi:
1.1. Kazališna grupa Viktora Cara Emina, u sveukupnom iznosu od 1.800,00 kuna

(slovima:tisućuiosamstokuna); u svrhu sufinanciranja putnih troškova sudjelovanja na 59. Festivalu 
hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna Grada 
Rijeke za 2019. godinu.

3. S korisnikom 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 Tatalović i Barbare Gaćina
2. 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: 021-01/19-08/23
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 7. svibnja 2019. 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   - o v d j e -

Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama za 2019. godinu – Otvoreni natječaj za male potpore

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
zaprimio prijave neprofitnih organizacija za jednokratno sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg 
interesa za Grad Rijeku u okviru Otvorenog natječaja za male potpore.

Podsjećamo Otvoreni natječaj za male potpore otvoren je od 15. veljače do 1. prosinca 
tekuće godine odnosno do iskorištenosti predviđenih donatorskih sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za jednokratno sufinanciranje aktivnosti neprofitnih 
organizacija iz slijedećih prioritetnih područja:

1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj 
zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;

2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada 

Rijeke;
4. Nacionalne manjine – zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina.

U prethodnom razdoblju, Povjerenstvo za procjenu (Zaključak Gradonačelnika KLASA:023-
01/19-04/3-38, URBROJ:2170-01-15-00-19-39 od 4. veljače 2019.)  procijenilo je pozitivno dvije 
prijave neprofitnih organizacija te predlaže sufinanciranje istih i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Udruga Slobodna država Rijeka – 3.000,00 kuna

Udruga Slobodna država Rijeka obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju 
obilježavanja 360. obljetnice riječkog grba organizacijom malonogometnog turnira i druženjem 
s mladima i građanima na Kantridi – Morski prasac početkom lipnja 2019. godine.

Kako se radi o manifestaciji koja će na ovaj način obilježiti 360. obljetnicu riječkog grba 
okupiti mlade i sve ostale zainteresirane građane, te doprinijeti i obilježavanju Dana Svetog 
Vida predlaže se sufinanciranje predmetne manifestacije u sveukupnom iznosu od 3.000,00 
kuna (slovima:tritisućekuna).

2.   Udruga Capoeira Rijeka – 2.000,00 kuna

Udruga Capoeira Rijeka obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o sufinanciranju 12. 
Međunarodnog capoeira susreta u Rijeci koji će se održati od 24. do 26. 5. 2019. godine. 
Predmetna međunarodna manifestacija okupit će 50 izvođača iz cijele Europe, u svrhu 
međunarodne promocije capoeira – vještina, brazilske kulture kao i multikulturalnosti grada Rijeke.

Kako se radi o međunarodnoj aktivnosti koja doprinosi daljnjoj međunarodnoj promociji 
grada Rijeke predlaže se sufinanciranje iste u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućčekuna).

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 Slobodna država Rijeka, u sveukupnom iznosu od 3.000,00 kuna 
(slovima:tritisućekuna); u svrhu sufinanciranja obilježavanja 360. obljetnice riječkog 
grba organizacijom malonogometnog turnira na Kantridi u lipnju 2019. godine;
1.2. Udruga Capoeira Rijeka, u sveukupnom iznosu od 2.000,00 kuna 
(slovima:dvijetisućekuna); u svrhu sufinanciranja organizacije 12. Međunarodnog 
capoeira susreta u Rijeci od 24. do 26. 5. 2019. godine.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna 
Grada Rijeke za 2019. godinu.

3. S korisnicima iz točke 1. ovoga Zaključka, Ured Grada zaključit će ugovor o 
sufinanciranju.



                          
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: 021-01/19-08/25
URBROJ: 2170/01-10-00-19-1
Rijeka, 8. svibnja 2019. 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE

                   - o v d j e -

Predmet:  Prijedlog Zaključka o sufinanciranju korisnika iz sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama za 2019. godinu – Otvoreni natječaj za male potpore

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
zaprimio prijave neprofitnih organizacija za jednokratno sufinanciranje aktivnosti koje su od općeg 
interesa za Grad Rijeku u okviru Otvorenog natječaja za male potpore.

Podsjećamo Otvoreni natječaj za male potpore otvoren je od 15. veljače do 1. prosinca 
tekuće godine odnosno do iskorištenosti predviđenih donatorskih sredstava Ureda Grada –
Suradnja s udrugama i Međunarodna suradnja za jednokratno sufinanciranje aktivnosti neprofitnih 
organizacija iz slijedećih prioritetnih područja:

1. Mladi – aktivnosti iz područja osnaživanja mladih za aktivno (su)djelovanje u lokalnoj 
zajednici odnosno aktivnosti mladih za mlade;

2. Volonterstvo – aktivnosti vezane uz razvoj i promicanje volonterstva;
3. Međunarodna suradnja – promotivne aktivnosti unapređenja međunarodne suradnje Grada 

Rijeke;
4. Nacionalne manjine – zaštita i promicanje prava nacionalnih manjina.

U prethodnom razdoblju, Povjerenstvo za procjenu (Zaključak Gradonačelnika KLASA:023-
01/19-04/3-38, URBROJ:2170-01-15-00-19-39 od 4. veljače 2019.)  procijenilo je pozitivno jednu 
prijavu neprofitnih organizacija te predlaže sufinanciranje iste i to kako slijedi:

Suradnja s udrugama

1. Kazališna grupa Viktora Cara Emina – 1.800,00 kuna

Kazališna grupa Viktora Cara Emina iz Rijeke obratila se Uredu Grada sa zahtjevom o 
sufinanciranju sudjelovanja na 59. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama u drugoj 
polovici svibnja 2019. godine. Naime na Smotri kazališnih amatera Primorsko goranske 
županije održane 15. travnja 2019 godine u Rijeci, predmetna kazališna grupa nastupila je s 
predstavom Igra Samuela Becketta te je proglašena najboljom na smotri uz najbolju režiju.

Kako se radi o udruzi koja u svom radu provodi i aktivnosti koje uključuju i rad s 
mladima predlaže se sufinanciranje putnih troškova sudjelovanja Kazališne grupe Viktora Cara 
Emina na 59. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama u sveukupnom iznosu od 
1.800,00 kuna (slovima:tisućuiosamstokuna).

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. Kazališna grupa Viktora Cara Emina , u sveukupnom iznosu od 1.800,00 kuna
(slovima:tisućuiosamstokuna); u svrhu sufinanciranja putnih troškova sudjelovanja 
na 59. Festivalu hrvatskih kazališnih amatera u Vodicama.

2. Odobrena sredstva iz točke 1. isplatit će se na teret pozicije PR01050; Suradnja s 
nevladinim udrugama, Tekuće donacije u novcu, (Razdjel 10 Ured Grada), Proračuna 
Grada Rijeke za 2019. godinu.

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