
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/17-04/39-96 
URBROJ: 2170/01-15-00-17-39 
Rijeka, 2. 5. 2017. 
 

Gradonačelnik je 2. svibnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 
 a) Prihvaća se zamolba za pokroviteljstvom Grada Rijeke nad Humanitarnom akcijom „Sve 
za našu djecu“. 
 b) Za tehničku i logističku realizaciju koncerta odobrava se bez naknade i zadužuje se kako 
slijedi: 

1.1. Zauzeće javne površine 
- od 3. do 5.svibnja korištenje javne površine Trga 128 brigade HV i Trga Riječke 

rezolucije  
- 4.svibnja postavljanje šankova na Trg 128 brigade HV i Trg Riječke rezolucije 

ugostitelja, tvrtka Promocija d.o.o. 
1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije 

- 3.svibnja  na Trgu Riječke rezolucije jačine 1x63A i 1x32  
- 3.svibnja  na Trgu 128 brigade HV  

1.3. Zaštitne ograde 
- od 3. do 5.svibnja odobrava se upotreba 45 zaštitnih ograda  

1.4. Reklama 
- postavljanje i skidanje bannera sa logom koncerta preko Korza (između Tiska i 

caffe bara Pommery) od 29 travnja do 4.svibnja  
1.5. Štandovi  

- od 2. do 3. svibnja - jedan (1) zatvoreni štand na Korzu za promociju i dijeljenje 
flayera 

- 4.svibnja - 10 otvorenih štandova na Trg 128 brigade HV  
2. Ured Grada: 

- od 3. do 5.svibnja pozornica dimenzija 9x8 m2 i podest za kamere      dimenzija 
2x2 m2 

- 3. svibnja u popodnevnim satima montaža pozornice, 5.svibnja u jutarnjim 
satima demontaža 

- zadužen za koordinaciju svih aktivnosti sukladno zaključku 
3. KD Čistoća: 

- 4.svibnja  uklanjanje baja sa Trgu Riječke rezolucije 
- 4.svibnja čišćenje javnih površina Trg Riječke rezolucije i Trg 128 brigade HV u 

jutarnjim satima i po završetku koncerta (2.00 sata 5.svibnja) 
4. TD Rijeka plus d.o.o.: 

- očistiti cijeli parking na Trgu Riječke Rezolucije (uključena i ulica Marina Držića) 
od 3.svibnja od 8.00  do 5.svibnja 



5. TD Rijeka promet d.d.: 
Uklanjanje zaštitnih stupića 

- uklanjanje dijela zaštitnih stupića s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske 
od 3. do 5. svibnja 

- uklanjanje zaštitnih stupića na Trgu 128 brigade HV 
- spuštanje pilomata s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske od 3. do 

5.svibnja  
 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Doris Šajn, 
Sonje Zgodić i Barbare Gaćina 
2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević i Željka Vitasa 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
4. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
5. KD Čistoća d.o.o. 
6. TD Rijeka plus d.o.o. 
7. TD Rijeka promet d.d. 
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O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Humanitarna udruga „Riječko srce“ obratila se zahtjevom za pokroviteljstvo i logističku podršku u 
organizaciji velikog projekta humanitarne akcije „ Sve za našu djecu“, koja se ove godine provodi 
za potrebe Odjela za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra 
Rijeka.  
Svrha humanitarne akcije je prikupljanje financijske pomoći za uređenje prostora i opremanje 
čekaonice po principu ključ u ruke.  
Humanitarna akcija odvijat će se u dva dijela i to na način: 

• 29.travanj – u Centru Zamet cjelodnevni rukometni turnir mlađih uzrasta sa završnom 
utakmicom u večernjim satima zlatnih olimpijaca All star zvijezda rukometa. 

• 4.svibanj – Trg 128 brigade HV: cjelodnevni gastro i kulturno umjetnički program na kojem 
će sudjelovati OŠ Jelenje Dražice, Učenički dom Podmurvice, Udruga Tić, Dječji vrtić 
Pčelice i Dječji vrtić Loptica, Umjetnica Barbara Cetina, Udruga Riječko srce i Extramedia. 
Uz organiziranu humanitarnu prodaju svojih radova od umjetničkih slika, dječjih rukotvorina, 
majica, šalica i sl. neke od Riječkih škola, obrtnici, umjetnici i mnogi koji će svojim 
doprinosom pomoći da se u akciji prikupi što više sredstava. 

• 4.svibanj – Trg Riječke Rezolucije: veliki koncert koji započinje od 18 sati uz izravan 
televizijski prijenos i uspostavu call centra u restaurantu Municipium na kojem će nastupiti 
brojne zvijezde naše estrade kao: Colonia, Jole, Miroslav Škoro, Luka Nižetić, Denis & 
Denis, Koktelsi, Mauro Staraj & LaBanda, Maja Šuput, En Face i mnogi drugi. 

Očekivanja organizatora su da će navedena  manifestacija privući značajan broj građana, a 
vrijednosti koje promoviraju su doprinos osnaživanju zajednice i poticaj mnogima da djeluju u 
skladu sa moralnim načelima, stoga je uputno prihvatiti zahtjeve koje organizator navodi kako 
slijedi:  

• dozvola za korištenje javne površine Trga 128 brigade HV i Trga Riječke rezolucije u 
periodu od 3. do 5.svibnja  

• suglasnost grada Rijeka za održavanje  koncerta sa vremenom do 5.svibnja do 02:00 sata 
• dozvola za postavljanje šankova na Trg 128 brigade HV i Trg Riječke rezolucije 4.svibnja 

ugostitelja, tvrtka Promocija d.o.o. 
• priključak i potrošnja struje ( trofazni 1x63, 1x32) na Trgu Riječke rezolucije i Trgu 128 

brigade HV   
• zaštitne ograde ( gelenderi) sa dovozom i odvozom 45 komada od 3. svibnja do 5. svibnja 
• odobrenje za ulaz dostavnim vozilima na trg 128 brigade i trg Riječke rezolucije od 3. do 5. 

svibnja  
• postavljanje pozornice dimenzija 9x8 m2 i podest za kamere dimenzija 2x2 m2 
• postavljanje transparenta sa logom akcije  na Trgu 128 Brigade od 29. travnja do 4. svibnja  
• korištenje 10 gradskih metalnih štandova na Trgu 128 brigade HV 4. svibnja  od 9.00 do 

22.00 i 1 štanda na Korzu u periodu od 2. do 3. svibnja za promociju koncerta i dijeljenje 
flayera 

• čišćenje Trga 128 brigade HV i Trga Riječke Rezolucije od strane prije i nakon 
manifestacije – 4. svibnja  

• uklanjanje gradskih baja za smeće sa Trga Riječke Rezolucije 4.svibnja  
 

Humanitarni koncert „Sve za našu djecu“ održava se drugu godinu u kojoj su organizatori odlučiti 
proširiti manifestaciju kako bi osigurali što  više financijskih sredstava za potrebe Odjela za 
hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka.  
Slijedom navedenog, predlaže se donošenje sljedećeg 
 

Z A K L J U Č K A 
 
a) Prihvaća se zamolba za pokroviteljstvom Grada Rijeke nad Humanitarnom akcijom „Sve za 
našu djecu“. 
b) Za tehničku i logističku realizaciju koncerta odobrava se bez naknade i zadužuje se kako slijedi: 



1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti: 
1.1. Zauzeće javne površine 

- od 3. do 5.svibnja korištenje javne površine Trga 128 brigade HV i Trga Riječke 
rezolucije  

- 4.svibnja postavljanje šankova na Trg 128 brigade HV i Trg Riječke rezolucije 
ugostitelja, tvrtka Promocija d.o.o. 

1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije 
- 3.svibnja  na Trgu Riječke rezolucije jačine 1x63A i 1x32  
- 3.svibnja  na Trgu 128 brigade HV  

1.3. Zaštitne ograde 
- od 3. do 5.svibnja odobrava se upotreba 45 zaštitnih ograda  

1.4. Reklama 
- postavljanje i skidanje bannera sa logom koncerta preko Korza (između Tiska i 

caffe bara Pommery) od 29 travnja do 4.svibnja  
1.5. Štandovi  

- od 2. do 3. svibnja - jedan (1) zatvoreni štand na Korzu za promociju i dijeljenje 
flayera 

- 4.svibnja - 10 otvorenih štandova na Trg 128 brigade HV  
 

2. Ured Grada: 
- od 3. do 5.svibnja pozornica dimenzija 9x8 m2 i podest za kamere      dimenzija 

2x2 m2 
- 3. svibnja u popodnevnim satima montaža pozornice, 5.svibnja u jutarnjim 

satima demontaža 
- zadužen za koordinaciju svih aktivnosti sukladno zaključku 

 
3. KD Čistoća: 

- 4.svibnja  uklanjanje baja sa Trgu Riječke rezolucije 
- 4.svibnja čišćenje javnih površina Trg Riječke rezolucije i Trg 128 brigade HV u 

jutarnjim satima i po završetku koncerta (2.00 sata 5.svibnja) 
 
4. TD Rijeka plus d.o.o.: 

- očistiti cijeli parking na Trgu Riječke Rezolucije (uključena i ulica Marina Držića) 
od 3.svibnja od 8.00  do 5.svibnja 

 
5. TD Rijeka promet d.d.: 
Uklanjanje zaštitnih stupića 

- uklanjanje dijela zaštitnih stupića s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske 
od 3. do 5. svibnja 

- uklanjanje zaštitnih stupića na Trgu 128 brigade HV 
- spuštanje pilomata s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske od 3. do 

5.svibnja  
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