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Z A P I S N I K 
 

sa 1. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Opatije održane 
8. rujna 2021. godine u Gradskoj vijećnici s početkom u 17,30 sati 

 
Prisutne: Gordana Grgurina, Lorena Bašan, Maja Mihelčić. 
Odsutne: Sara Gašparić (nije opravdala izostanak) i Antonija Manestar (opravdala je 

izostanak). 
Sjednici je prisustvovala i predsjednica Gradskog vijeća Neva Slani. 
 
Prema prijedlogu dnevnog reda u pozivu, jednoglasno je usvojen sljedeći  
 

 
DNEVNI RED: 

 
1. Upoznavanje s Odlukom Gradskog vijeća koja se odnosi na rad Odbora za društvene    
djelatnosti 
2. Plan i program rada za mandatno razdoblje 
3. Raspisivanje Javnog poziva za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća 
4. Razno 
 
 
 
 Uvodno je predsjednica pozdravila sve prisutne te izrazila nadu da će lijepo surađivati 
u ovom mandatu. Sa članovima su izmijenjeni kontakti kako bi se olakšala daljnja 
komunikacija oko sazivanja idućih sjednica Odbora. 
 
AD 1. Predsjednica je upoznala članove sa Odlukom o osnivanju i načinu rada radnih tijela 
Gradskog vijeća Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Odluka). Članci 12. – 16. navedene Odluke 
odnose se na rad Odbora za društvene djelatnosti. Ovlasti Odbora za društvene djelatnosti su 
sljedeće: 

• razmatra pitanja iz područja društvenih djelatnosti od važnosti za područje Grada, 
• razmatra odluke i druge opće akte Vijeća koji se odnose na osnivanje javnih ustanova 

i drugih pravnih osoba koje se osnivaju radi ostvarivanja određenih društvenih i 
drugih socijalnih interesa i potreba građana, 

• razmatra pitanja i daje prijedloge za rješavanje lokalnih potreba građana u području 
brige o  

• javnom zdravlju, zdravstvenoj zaštiti životinja, socijalnoj skrbi, kulturi i tjelesnoj 
kulturi, 

• raspisuje  javni poziv za dodjelu sredstava za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog 
vijeća i 
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• razmatra zamolbe za pokroviteljstva i sponzorstva o kojima odlučuje Vijeće odnosno 
predsjednik Vijeća i predlaže donošenje odluka o pokroviteljstvima i sponzorstvima.  

Predsjednica je obrazložila i sam postupak raspisivanja Javnog poziva za sponzorstva i 
pokroviteljstva Gradskog vijeća i postupak dodjele sredstava.  
Predsjednica Gradskog vijeća Neva Slani istaknula je da ukoliko Odbor bude smatrao da su 
potrebne određene promjene u samom načinu rada Odbora, kao i promjene vezane uz 
postupak raspisivanja Javnog poziva i dodjele sredstava, potrebno je pristupiti izmijeni 
Odluke, a sve promjene mora usvojiti Gradsko vijeće. Neva Slani također je uputila 
preporuku Odboru kako bi u svom radu trebali povezivati razne komponente i segmente 
društva iz domene društvenih djelatnosti, a sa ciljem što boljeg i kvalitetnijeg djelovanja, koji 
će se onda svakako pozitivno odraziti na stanovnike našeg Grada. 
 
AD 2. Predsjednica je istaknula kako Odbor nema obrazac rada, ali se može baviti pitanjima 
koja su definirana Odlukom. Napomenula je kako se nada da će Odbor kao i u prošlom 
mandatu surađivati sa različitim stručnjacima i ustanovama iz područja društvenih djelatnosti. 
Spomenula je činjenicu kako je u prošlom mandatu Odbor pokrivao cijele društvene 
djelatnosti. Budući su u ovom sazivu osnovani mnogi novi odbori (kao npr. Odbor za 
predškolski odgoj, obrazovanje i znanost, Odbor za sport i rekreaciju, Odbor za mlade) koji su 
zapravo preuzeli dio poslova i ovlasti koji su nekada pripadali ovom Odboru, ovlasti Odbora 
su time znatno smanjene. U planu je u ovom mandatu postupati po sličnom principu, kao i u 
prošlom sazivu pa je tako između ostaloga planirano na sastanke pozvati ravnateljicu Dječjeg 
vrtića Opatija, ravnateljicu Knjižnice V.C.Emina, ravnatelja Doma za starije osobe Volosko, 
predsjednicu Udruge osoba s invaliditetom i Udruge liječenih alkoholičara,  itd…, a kako bi 
se članovi Odbora upoznali sa njihovim planovima i programima rada. 
 
AD 3. Jednoglasno je zaključeno kako će se sa danom 09.rujna 2021.godine raspisati Javni 
poziv za pokroviteljstva i sponzorstva Gradskog vijeća. Javni poziv biti će otvoren do 
15.rujna 2021.godine. Javni poziv biti će objavljen na web stranicama Grada Opatije, na 
oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 
Predsjednica je konstatirala da je na poziciji Proračuna preostalo još 114.000 kn koje se mogu 
rasporediti. 
Zaključeno je da se svim prijaviteljima koji su svoje prijave za pokroviteljstvo i sponzorstvo 
poslali u trenutku dok još Odbor nije bio formiran, pošalje obavijest o raspisivanju Javnog 
poziva te ih se zamoli da pošalju novu prijavu na raspisani Javni poziv. 
 
AD 4. Pod točkom razno nije se raspravljalo, budući nitko od prisutnih nije imao ništa za 
izložiti. 
 
Završeno u 18,50 sati. 
 
 
Zapisničar:          PREDSJEDNICA ODBORA 
Andrea Arbanasić        Gordana Grgurina        

 
 

 
 
 
 
 
 


