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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/2-58
URBROJ: 2170/01-15-00-20-17
Rijeka, 14. 1. 2020.

Gradonačelnik je 14. siječnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih 
sredstava udrugama, u predloženom tekstu

2. Zadužuje se Ured Grada da Godišnji plan iz točke 1. ovoga zaključka objavi na web 
stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te isti dostavi Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske

3. Zadužuju se nadležni odjeli koji provode javne natječaje za dodjelu financijskih sredstava 
udrugama da po raspisivanju istih informaciju o objavljenom javnom natječaju dostave i Uredu za 
udruge Vlade Republike Hrvatske.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Maje Tatalović
2. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković
3. Odjel gradske uprave za kulturu, n/r Ivana Šarara
4. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu,
n/r Renata Kostovića
5. Odjel za gradsku samoupravu i upravu, 
n/r mr.sc. Mladena Vukelića
6. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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KLASA: 021-01/20-08/2
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Rijeka, 10. siječnja 2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
                   - o v d j e -

Predmet: Prijedlog Godišnjeg plana raspisivanja natječaja Grada Rijeke za 
dodjelu financijskih sredstava udrugama – Godišnji plan Grada Rijeke

Materijal izradila:
Maja Tatalović

PROČELNICA UREDA GRADA

          Verena Lelas-Turak
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O b r a z l o ž e nj e:

Gradsko vijeće Grada Rijeke je u prosincu 2018. godine donijelo Pravilnik o 
financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 15/18, daljnjem tekstu: Pravilnik) kojim se utvrđuju uvjeti, mjerila i postupak 
dodjele i korištenje sredstava proračuna Grada Rijeke udrugama čiji su programi i projekti od 
interesa za opće dobro.

Odredbom članka 8. Pravilnika utvrđena je obveza donošenja Godišnjeg plana 
raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama (u 
daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada Rijeke). Predmetni Godišnji plan Grada Rijeke utvrđuje 
Gradonačelnik te se isti po donošenju objavljuje na web stranici Grada Rijeke u roku od 30 
dana od dana donošenja proračuna. U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i 
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje 
provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) Godišnji plan Grada Rijeke dostavlja se i 
Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Godišnji plan Grada Rijeke sadrži podatke o: nadležnom odjelu, područjima 
financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu 
raspoloživih sredstava, rasponu sredstava za financiranje po pojedinom programu i projektu i 
ovisno o vrsti javnog natječaja, druge podatke.

U skladu s Godišnjim planom Grada Rijeke nadležni odjeli gradske uprave raspisuju i 
provode javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga. Javni natječaji 
objavljuju se na web stranici Grada te na mrežnim stranicama Ureda za udruge.

Ured Grada objedinio je podatke dobivene od nadležnih odjela koji provode javne 
natječaje za dodjelu financijskih sredstava udrugama te je izradio prijedlog Godišnjeg plana 
Grada Rijeke.

Nakon donošenja Godišnjeg plana Grada Rijeke, isti će se objaviti na web stranicama 
Grada Rijeke te dostaviti Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske. 

Obzirom na navedeno predlaže se donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

1. Donosi se Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu 

financijskih sredstava udrugama, u predloženom tekstu

2. Zadužuje se Ured Grada da Godišnji plan iz točke 1. ovoga zaključka objavi na 

web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te isti dostavi Uredu za udruge Vlade 

Republike Hrvatske

3. Zadužuju se nadležni odjeli koji provode javne natječaje za dodjelu financijskih 

sredstava udrugama da po raspisivanju istih informaciju o objavljenom javnom 

natječaju dostave i Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske.



Na temelju članka 8. Pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18) i 
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, 
12/17, 9/18 i 11/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke je dana __. siječnja 2019. godine donio

GODIŠNJI PLAN
RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA GRADA RIJEKE ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA 

I.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama (u daljnjem tekstu: Godišnji plan Grada 
Rijeke) utvrđuje se kako slijedi:

GODIŠNJI PLAN
RASPISIVANJA JAVNIH NATJEČAJA GRADA RIJEKE ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA UDRUGAMA

R.br.
Naziv upravnog 

odjela
Naziv natječaja

Ukupna 
vrijednost 

natječaja (kn)

Okvirni broj 
planiranih 
ugovora

Raspon sredstava 
namijenjenih 
financiranju 
pojedinog 

programa/projekta

Planirano 
vrijeme objave 

natječaja

Financijska 
podrška se 

ostvaruje na 
rok od 

Napomena

1.

Ured Grada
Otvoreni natječaj za 

male potpore
120.000,00 35 do 5.000,00 veljača 2020.

1 do 6. 
mjeseci

2.

Odjel gradske 
uprave za sport 

i tehničku 
kulturu

Javni natječaj za 
sufinanciranje 

programa javnih 
potreba u sportu 

Grada Rijeke

14.035.000,00 120
od 500,00 do 
8.000.000,00

siječanj 2020. 12 mjeseci

Predmetni natječaj 
provodi Zajednica 

sportskih udruga grada 
Rijeke "Riječki sportski

savez" temeljem Zakon o 
sportu ("Narodne novine" 
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broj 71/06, 150/08, 124/10, 
124/11, 86/12, 94/13, 85/15 

i 19/16)

3.

Odjel gradske 
uprave za sport 

i tehničku 
kulturu

Javni poziv za 
predlaganje 

programa javnih 
potreba u tehničkoj 
kulturi Grada Rijeke

1.775.000,00 100
od 2.000,00 do 

210.000,00
siječanj 2020. 12 mjeseci

Predmetni poziv provodi 
se temeljem Zakona o 

tehničkoj kulturi 
("Narodne novine" broj 

76/93, 11/94 i 38/09)

4.

Odjel gradske 
uprave za 

zdravstvo i 
socijalnu skrb

Javni natječaj za 
odabir programa i 

projekata u 
zdravstvenoj zaštiti i 

socijalnoj skrbi 
Grada Rijeke

3.680.000,00 70
od 5.000,00 do 

600.000,00
siječanj 2020. 12 mjeseci

6.

Odjel gradske 
uprave za 

kulturu

Javni poziv za 
predlaganje 

programa javnih 
potreba u kulturi

Grada Rijeke

3.000.000,00 80
od 3.000,00 do 

80.000,00
lipanj 2020. 12 mjeseci

Predmetni poziv provodi 
se temeljem Zakon o 
financiranju javnih 
potreba u kulturi 

("Narodne novine" broj 
47/90, 27/93 i 38/09)

7.

Odjel za 
gradsku 

samoupravu i 
upravu

Natječaj za slanje 
prijedloga Riječkom 
programu lokalnog 

partnerstva

200.000,00 5
od 5.000,00 do 

40.000,00
studeni 2020. 12 mjeseci

Riječki program lokalnog 
partnerstva je program 

koji omogućava 
neposredno sudjelovanje 

građana u suradnji s 
mjesnim odborima Grada 

Rijeke.

II.

Ovaj Godišnji plan Grada Rijeke stupa na snagu danom donošenja.
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