
                           
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: 2170/01-15-00-17-163 
Rijeka, 6. 6. 2017. 
 
 
 

Gradonačelnik je 6. lipnja 2017. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
A 

1. Prihvaća se informacija o organizaciji 18. Međunarodne jedriličarske regate Fiumanka 2017 
koja se održava od 7. do 11. lipnja 2017. godine, kao i pokroviteljstvo Grada Rijeke nad tom 
manifestacijom. 

2. Organizatoru se odobrava financijska potpora i to kako slijedi: 
2.1. 70.000,00 kn - koja će se isplatiti na žiro račun JK Maxi IBAN 

HR2124020061100482304 na teret pozicije PR01047 Tekuće donacije u novcu 
„Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za grad 
Rijeku“, 

2.2. 8.000,00 kn - koja će se isplatiti na žiro račun JK Maxi IBAN 
HR2124020061100482304 na teret pozicije 798 - "Organiziranje tradicionalnih i 
prigodnih sportskih manifestacija". 

3. Preporuča se TD Rijeka plus d.o.o. da od 7.lipnja (od 22.00h) do 11. lipnja (do 20.00h) 
godine ustupi organizatoru bez naknade  
a) parkirališna mjesta na dijelu Putničke obale, ispred Gata Karoline Riječke (od lanca do 

Caffe bara Carolina) 
b) parkirališna mjesta na dijelu Putničke obale, uz ulicu Riva Boduli, cijela trasa prema 

moru uz stupiće 
4.  Odobrava se organizatoru bez naknade: 

a) izvođenje elektroenergetskih priključaka uključivši i utrošak el.energije uz dežurstvo 
električara: 
- na Gatu Karoline Riječke snage 3x32 A uz razvlačenje do 4 šanka 
- na Trgu 111. brigade HV – 1x32 A 
- Riva Boduli (Putnička obala) – u dogovoru sa organizatorom 

b) prijevoz, postavljanje i upotreba zaštitnih ograda 
- na Gatu Karoline Riječke – 50 komada 
- na Trgu 111. brigade HV – 20 komada 
- Riva Boduli – prema potrebi za ograditi parkirna mjesta 

c) postava gradske pozornice dimenzija 8,00 m x 7,00 m, 8. lipnja  
d) natkrivanje pozornice tendom dimenzija 10.00 m x 8.00 m, 8. lipnja, sukladno 

zaključenom ugovoru o javnoj nabavi, 
e) usluga ozvučenja i rasvjete za dva koncerta na Gatu Karoline Riječke, sukladno 

zaključenom ugovoru o javnoj nabavi, 
f) postava 6 eko WC-a i 1 eko WC-a za invalide od 9. do 11. lipnja s čišćenjem 10. lipnja 

2017. ujutro, 
g) angažiranje redarske službe u opsegu do 100 radnih sati na Gatu Karoline Riječke, 

Riva Boduli i Trg 111. brigade HV, 
h) dnevno čišćenje Gata Karoline Riječke, Trga 111. brigade HV i prostora Riva Boduli 

(prostor Putničke obale kod pagoda) za vrijeme i po završetku manifestacije, 
i) odobrenje za postavljanje gale (nautičkih zastavica na konopu) na potezu od Trga 111. 

brigade HV prema Gatu Karoline Riječke (7.-12. lipnja) 
j) uklanjanje stupića na Trgu 111. brigade HV od 7. do 12. lipnja 



5. Troškove koji proisteknu iz provođenja ovog zaključka, snosit će: 
a) Odjel gradske uprave za komunalni sustav za radove iz točke 4. a, b, i,   
b) Odjel gradske uprave za kulturu za radove iz točke 4. c, 
c) Ured Grada za usluge iz točke 4. d, e, f, g  
d) KD Čistoća za radove iz točke 4. h 
e) TD Rijeka plus d.o.o za radove iz točke 3. a i b 
f) TD Rijeka promet d.d. za radove iz točke 4. j. 

6. Za koordinaciju navedenoga pokroviteljstva Grada Rijeke i sveukupne logističke potpore 
ovoj manifestaciji zadužuje se Ured grada. 

B 
1. Prihvaća se Program obilježavanja Dana grada Rijeke - Dana svetog Vida, koji čini sastavni 

dio ovog zaključka.  
2. Za tehničku i logističku realizaciju programa odobrava se bez naknade i zadužuje se kako 

slijedi:  
2.1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih 

djelatnosti:  
2.1.1. Zauzeće javne površine  

2.1.1.1.  11. lipnja, cijeli dan, trg ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi održavanja modne 
revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 

2.1.1.2.  11. lipnja u poslijepodnevnim satima do 16. lipnja u 12:00 sati - Korzo, 
između Robne kuće „Ri“ i zgrade bivše Pošte, radi postavljanja pozornice 
te programa na istoj:  
o 12. lipnja od 18.30 sati – Predstava za djecu Gradskog kazališta 

lutaka "Wanda Lavanda" i Večer uličnih zabavljača 
o 13. lipnja od 9.30 sati – Dječji program i program za obilježavanje 

Svjetskog dana darivatelja krvi „I tebe se tiče“ 
o 13.lipnja od 17.00 sati – Dječji program, koncert dječjih zborova Mali 

Riječani i Morčići, glazbena produkcija Doma mladih i koncert klape 
„Duga“  

o 14. lipnja u 11.30 sati – Koncert klape Nevera  
o 14. lipnja u 20.00 sati – Koncert Big Banda Josipa Forembachera; 
o 15. lipnja u 20:00 sati – Koncert mladih riječkih nada (Antonio 

Krištofić, Antonela Doko i prijatelji) 
2.1.1.3. 9. – 11. lipnja, cijeli dan, Trg 128. brigade HV, radi održavanja natjecanja u 

sportskom penjanju "Sv. Vid – Zero memorijal";  
2.1.1.4. 9. do 17. lipnja, Korzo (ispred bivše zgrade Pošte, ispred parfumerije 

Douglas i trgovine Calzedonia) radi postavljanja kućica i održavanja 
Prigodne prodaje u povodu Dana sv. Vida, 10 drvenih kućica;  

2.1.1.5. 12. lipnja od 10.00 do 15.00 sati, Korzo ispred pozornice za prezentaciju 
aktivnosti modelarske radionice Tehničkog centra mladih 

2.1.1.6. 12. lipnja od 17.30 do 18.30, Korzo, ispred zgrade Grada Rijeke za nastup 
Prvih riječkih mažoretkinja; 

2.1.1.7. 12. lipnja, od 19.30 do 20.30, Trgovi starog grada (Koblerov trg, Pavlinski trg, 
Mljekarski trg) za nastup Klape Volosko 

2.1.1.8. 12. lipnja od 19.00 do 21.30 sata, Korzo (od Riječke ure do Radio Rijeke), 
Trg 128. brigade HV radi održavanja Večeri uličnih zabavljača; 

2.1.1.9. 12. do 14. lipnja od 10.30 do 12.00, Korzo i Koblerov trg, radi održavanja 
aktivnosti u organizaciji DV Rijeka (crtanje kredama po Korzu, izrada 
origamija i sl.);  

2.1.1.10. 13. lipnja od 10.00 do 15.00 sati, Kružna ulica, radi održavanja akcije 
Udruge umirovljenika „Da Kružna ne bude tužna“;  

2.1.1.11. 14. lipnja od 18.00 do 20.00 sati, Korzo, ispred glavne pozornice, radi 
održavanja koncerta Gradske glazbe Trsat;  

2.1.1.12. 14. lipnja od 08.00 do 13.00 sati - Trg 128. brigade HV, Trg Republike 
Hrvatske i Korzo do Malog salona radi održavanja Gastrofešte;  

2.1.1.13. 14. lipnja od večernjih sati do 15. lipnja u 23.00 sata, Trg Riječke rezolucije 
radi postavljanja pozornice za održavanje Svečane mise;  

2.1.1.14. 15. lipnja, od 17.30 do 18.00 sati, Korzo, za Kolo Bokeljske mornarice i 
nastup Gradske glazbe Trsat;  



2.1.1.15. 15. lipnja 17.00 do 19.00 sati – radi Svečane procesije koja se kreće po 
sljedećoj ruti: Katedrala sv. Vida – Medulićeva – Užarska – Trg bana 
Josipa Jelačića – Starčevićeva – Korzo – Trg Riječke rezolucije uz 
eventualno sužavanje terasa na određenim lokacijama. 

2.1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije  
2.1.2.1. 9. do 17. lipnja, Korzo (ispred bivše zgrade Pošte, ispred parfumerije 

Douglas i trgovine Calzedonia), priključci za 10 drvenih kućica u sklopu 
Prigodne prodaje u povodu Dana sv. Vida;  

2.1.2.2. 9., 10. i 11. lipnja, na Trgu 128. brigade HV za Zero memorijal, 2x 32A;  
2.1.2.3. 11. lipnja, ispred HNK Ivana pl. Zajca, priključak od 63A i gašenje četiri 

lampe javne rasvjete (po prve dvije sa svake strane) ispred Kazališta;  
2.1.2.4. 12. lipnja, na Trgu 128 brigade HV, za program Večer uličnih zabavljača, 1 x 

32 A trofazni;  
2.1.2.5. 12. do 15. lipnja, na glavnoj pozornici na Korzu, za prigodni program jačine 1 

x 32 A trofazni;  
2.1.2.6. na Trgu Riječke rezolucije za središnje misno slavlje 15. lipnja, 1 trofazni 

priključak od 1 x 63 A;  
2.1.2.7. uklanjanje stupa javne rasvjete između zgrade Pošte i Robne kuće Ri, dana 

12. lipnja. Stup javne rasvjete se može vratiti na svoje mjesto 16. lipnja 
nakon demontaže pozornice.  

2.1.3. Ukrašavanje  
2.1.3.1. postavljanje zastava sv. Vida po Korzu 8. lipnja, te uklanjanje istih 16. lipnja;  
2.1.3.2. podizanje zastava sv. Vida na jarbole ispred Katedrale sv. Vida 8. lipnja, te 

uklanjanje istih 16. lipnja;  
2.1.3.3. podizanje zastave sv. Vida na jarbol na Trgu Riječke rezolucije 15. lipnja 

ujutro, te uklanjanje iste nakon mise;  
2.1.3.4. postavljanje i skidanje bannera „Dani sv. Vida“ preko Korza (između Tiska i 

caffe bara Pommery) od 10. lipnja do 16. lipnja. 
2.1.4. Štandovi i stolice  

2.1.4.1. jedan (1) otvoreni štand od 12. do 14. lipnja, cijeli dan, na Korzu (ispred 
Radio Rijeke) radi izlaganja i humanitarne prodaje škola i vrtića 

2.1.4.2. devet (9) otvorenih štandova, u Kružnoj ulici, radi održavanja manifestacije 
„Da Kružna ne bude tužna“, 13. lipnja od 10.00 do 15.00 sati;  

2.1.4.3. dva (2) otvorena štanda, na Trgu 128. brigade HV, za potrebe Riječkog 
alpinističkog kluba, 9. do 11. lipnja.  

2.1.4.4. korištenje 200 kom. plastičnih stolica 12. lipnja – Korzo – predstava za djecu, 
i 15. lipnja za sv. misu na Trgu Riječke rezolucije.  

2.1.5. Zaštitne ograde  
Odobrava se upotreba zaštitnih ograda prema stvarnim potrebama pojedine 
manifestacije:  

2.1.5.1. Zero memorijal, Trg 128. brigade HV, 9. do 11. lipnja, u dužini do 120 m (50 
kom.); 

2.1.5.2. Pozornica na Korzu – 5 ograda, 12. do 15.lipnja 
2.1.5.3. Gastrofešta 14. lipnja – u dužini do 200 metara; 
2.1.5.4. Procesija i sveta misa 15. lipnja – prema stvarnim potrebama  

2.2. Ured Grada:  
2.2.1. Ozvučenje, rasvjeta i natkrivanje pozornice  

Sukladno zaključenim ugovorima o javnim uslugama:  
2.2.1.1. ozvučenje i rasvjeta po potrebi za programe u sklopu Dana sv. Vida od 12. 

do 15. lipnja (programi na pozornici na Korzu);  
2.2.1.2. ozvučenje i rasvjeta te postavljanje krova pozornice na središnjem misnom 

slavlju 15. lipnja na Trgu Riječke rezolucije. 
2.2.2. Ukrašavanje 

Cvjetne dekoracije pozornice za svetu misu na trgu Riječke rezolucije dana 15. lipnja 
2.2.3. Redarska služba 

2.2.3.1. Pozornica na Korzu, određeni programi, prema zahtjevima MUP-a;   
2.2.3.2. 11. lipnja od 19:00 do 23:00, 1 redar ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi 

održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 



2.2.3.3. 14. lipnja od 19.00 do 21.00, 2 redara tijekom održavanja Svečane sjednice 
Gradskoga vijeća u HNK Ivana pl. Zajca; 

2.2.3.4. 14. lipnja od 8.00 do 14.00 (do završetka manifestacije), 6 redara za 
Gastrofeštu  

2.2.3.5. 15. lipnja, Trg Riječke rezolucije, 5 redara tijekom održavanja  
2.3. Odjel gradske uprave za kulturu:  
2.3.4. Pozornica i prateća oprema 

2.3.4.1. 11. lipnja u jutarnjim satima, do 10 sati, prijevoz i montaža pozornice (koja će 
služiti kao modna pista – u obliku slova „T“) ispred HNK Ivana pl. Zajca, 
dimenzija cca 2 x 12 m + 4x1m – od vrha stepenica do fontane, radi 
održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“. Demontaža 
pozornice je istoga dana, 11. lipnja, oko 23.00 sata, a nakon završetka 
programa;  

2.3.4.2. 11. lipnja u večernjim satima, prijevoz i montaža pozornice na Korzu, između 
zgrade Pošte i RK „RI“, površine 48 m2 (8 x 6 m) s leđima, i dodatno 
povišenje od 8m2  za 14. lipnja, za potrebe koncerta Big Banda Josipa 
Forembachera. Pozornica na Korzu mora biti u funkciji od 12. lipnja 2017. 
godine u 8.00 sati do 15. lipnja 2017. godine u 23.00 sata;  

2.3.4.3. 15. lipnja ujutro (nakon montaže krova pozornice), prijevoz i montaža 
pozornice, 56 m2 (8 x 7 m) + 20 m2 (podest za 150 pjevača) + 2 labudice 
za snimatelje na Trgu Riječke rezolucije zbog održavanja središnjeg 
misnog slavlja; u funkciji do 15. lipnja u 21:00 sat.  

2.3.4.4. 14. lipnja, poslijepodne, prijevoz 60 tapeciranih stolica iz Centra Zamet bez 
rukohvata za potrebe koncerta Gradske glazbe Trsat ispred zgrade Grada 
Rijeke i Big Banda Josipa Forembachera (koncert počinje u 18.30 sati); 
povrat 15.lipnja nakon mise 

2.3.4.5. 15. lipnja ujutro, prijevoz 500 kom plastičnih stolica za potrebe središnjeg 
misnog slavlja na Trgu Riječke rezolucije;  

2.4. TD Rijeka sport d.o.o. Rijeka:  
2.4.1. 11. lipnja, radi održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“, 

posudba 300 stolica iz Centra Zamet.  
2.4.2.  12.lipnja, radi održavanja predstave i koncerta -  posudba 60 stolice 

(predstava počinje u 18.30) povrat 15.lipnja nakon mise 
2.5. KD Čistoća d.o.o.: Čišćenje javnih površina 

2.5.1. 11. lipnja, u jutarnjim satima, čišćenje trga ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi 
održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 

2.5.2. 14. lipnja – čišćenje površine ispred zgrade i glavnog ulaza HNK Ivana pl. 
Zajca u jutarnjim satima radi održavanja Svečane sjednice;  

2.5.3. 14. lipnja - čišćenje južnog dijela Trga 128. brigade HV i spoja s Trgom 
Republike Hrvatske te Korza (ispred Radija Rijeke) prije i nakon održavanja 
Gastrofešte;  

2.5.4. 15. lipnja ujutro (do 7:30 sati) – čišćenje Trga Riječke rezolucije i izmještanje 
kontejnera za smeće prije mise.  

2.5.5. 15. lipnja do 15:00 sati čišćenje trase procesije (Katedrala sv. Vida – MUP – 
crkva Assunta – Jelačićev trg – Korzo) te pražnjenje kontejnera za smeće kod 
zgrade MUP-a.  

2.6. TD Rijeka plus d.o.o.  
Preporuča se TD Rijeka plusu d.d. da ustupi bez naknade i oslobodi od parkiranih 
vozila:  
2.6.1. Trg Riječke rezolucije, 14. lipnja od 17.00 do 15 lipnja do 23.00 sata za 

potrebe održavanja središnjeg misnog slavlja;  
 



 
2.7. TD Rijeka promet d.d. 

2.7.1. uklanjanje 4 zaštitna stupića (počevši od Kraša) na Trgu 128. brigade HV od 
9. do 15. lipnja radi održavanja Zero memorijala i procesije 

2.7.2. uklanjanje zaštitnih stupića kod starog Kraša 8. lipnja u jutarnjim satima zbog 
montaže kućica, povratak moguć 19. lipnja  

2.7.3. spuštanje pilomata s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske od 9. do 15. 
lipnja  

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević i Željka Vitasa 
2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, 
n/r mr.sc. Andrije Vitezića 
3. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, Doris Šajn, 
Sonje Zgodić i Barbare Gaćina 
4. Odjel gradske uprave za kulturu, 
n/r Ivana Šarara 
5. TD Rijeka sport d.o.o. Rijeka, n/r direktora 
6. KD Čistoća d.o.o. Rijeka, n/r direktorica 
7. TD Rijeka plus d.o.o., n/r direktora 
8. TD Rijeka promet d.d., n/r direktorice 
9.Odjel gradske uprave za financije, 2X 



 
DANI SV. VIDA 2017. 

PROGRAM 
Datum Vrijeme Mjesto NAZIV PROGRAMA 
        

NEDJELJA, 11. LIPNJA 2017. 
        

11.6.2017. 20:30 Ispred HNK Ivana pl. 
Zajca 

Modna revija "Vremeplov - Rijeka 
kroz stoljeća" 

  
PONEDJELJAK, 12. LIPNJA 2017. 

  

12.6.2017. 10:00-
15:00 Korzo 

Prezentacija aktivnosti modelarske 
radionice: Tehnički centar mladih 
pri ZTK 

12.6.2017. 10:30-
12:00 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

12.6.2017. 17:30 Korzo Nastup Prvih riječkih mažoretkinja 

12.6.2017. 18:30 Pozornica na Korzu Predstava za djecu Gradskog 
kazališta lutaka "Wanda Lavanda" 

12.6.2017. 18:00 Trg Grivica 
Iznošenje i tradicionalni blagoslov  
zastave sv. Vida uz nastup Gradske 
glazbe Trsat 

12.6.2017. 18:15 Katedrala sv. Vida 

Početak trodnevnice: misa za 
obitelji u povodu 15.obljetnice rada 
Ureda za obitelj, predvodi mons. dr.  
Ivan Devčić, nadbiskup riječki 

12.6.2017. 19:00 Galerija Principij Otvorenje izložbe Rijeka in 
aeternum 3, Fotokluba Rijeka 

12.6.2017. 19:30 Trgovi Starog grada Nastup Klape Volosko 

12.6.2017. 19:30-
21:00 Korzo Večer uličnih zabavljača 

12.6.2017. 20:00 Katedrala sv. Vida Koncert opernih solista HNK Ivana 
pl. Zajca povodom Dana sv. Vida 

  
UTORAK, 13. LIPNJA 2017. 

  

13.6.2017. 9:30 Pozornica na Korzu 

DJEČJI PROGRAM NA KORZU:                                          
Sudjeluju: OŠ Nikola Tesla, OŠ-SE 
Dolac, DV Pinokio, DV Mali princ i 
PV Mala sirena 

13.6.2017. 10:00-
15:00 Kružna ulica Akcija Udruge umirovljenika „Da 

Kružna ne bude tužna 2017.“ 

13.6.2017. 10:30 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

13.6.2017. 10:30 Riječki akvatorij Polaganje vijenca u more za sve 
pokojne Riječane 



13.6.2017. 11:00 Pozornica na Korzu 
Program za obilježavanje Svjetskog 
dana darivatelja krvi - „I TEBE SE 
TIČE“  

13.6.2017. 11:00 
Pomorski i povijesni 

muzej Hrvatskog 
primorja Rijeka 

Predstavljanje muzejske publikacije 
Crkva sv.Vida 

13.6.2017.      

                    
11:00-
12:00      
16:00-
17:30 

Udruga Portić - Trg 
sv. Barbare 

Povedat štorije z našega kraja                                          
- pričaonica za srednjoškolce                                             
- pričaonica za djecu nižeg školskog 
uzrasta 

13.6.2017. 14:30 Salon Grada Rijeke 
Prijem za najljepše uređene izloge u 
centru grada u povodu Dana sv. 
Vida 

13.6.2017. 

17:00-
18:00 

Pozornica na Korzu 

DJEČJI PROGRAM NA KORZU:  
Sudjeluju: Plesna udruga Ri Dance, 
Dječji zbor Kap, Glazbeno - scenska 
udruga "Ri Stars" i Plesni centar 
Beat 

18:00-
19:00 

Koncert  dječjih zborova Mali 
Riječani i Morčići "Sveti Vide 
zaštitniče naš" uz posebne goste 

13.6.2017. 18:00 Katedrala sv. Vida Trodnevnica – misno slavlje 
predvodi vlč. Mario Gerić 

13.6.2017. 19:00 Katedrala sv. Vida 

Obilazak i razgledavanje Katedrale 
sv. Vida i Galerije uz stručno 
vođenje Marka Medveda i Mateje 
Jerman 

13.6.2017. 18:30 

Dvorana kulture 
"Joga u 

svakodnevnom 
životu", Hostel 

Dharma 

Prijam za djecu s imenom zaštitnika 
grada Rijeke - sv. Vida 

13.6.2017. 19:00 Pozornica na Korzu Glazbena produkcija Doma mladih 

13.6.2017. 20:30 Pozornica na Korzu Koncert klape "Duga", odgajateljice 
Dječjeg vrtića Rijeka 

  
SRIJEDA, 14. LIPNJA 2017. 

  

14.6.2017. 10:30 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

14.6.2017. 11:00 
Trg 128. brigade HV 
i Trg Republike 
Hrvatske 

GASTRO  FEŠTA (podjela liganja na 
mornarski, palente i štrudle od 
trešanja građanima) 

14.6.2017. 11:30 Pozornica na Korzu Koncert Klape Nevera 
14.6.2017. 14.30 Salon, Korzo 16 Prijem za ezule 

14.6.2017. 16:00 Udruga Portić, Trg 
sv. Barbare Vidov origami maraton 

14.6.2017. 18:00 Katedrala sv. Vida 

Trodnevnica – svečana  večernja 
koju predvodi mons. dr. Ivan 
Devčić, nadiskup riječki, misno 
slavlje vlč. Mario Gerić 



14.6.2017. 18:30 Korzo Koncert Gradske glazbe Trsat 

14.6.2017. 19:30 HNK Ivana pl. Zajca Svečana akademija u povodu Dana 
grada Rijeke i Blagdana sv. Vida 

14.6.2017. 20:00 Katedrala sv. Vida Svečani koncert zbora "Schola 
Cantorum Rijeka" 

14.6.2017. 20:00 Pozornica na Korzu Koncert Big Banda Josipa 
Forembachera 

        
ČETVRTAK, 15. LIPNJA 2017. 

  

15.6.2017. 

7:00 

Katedrala sv. Vida 

Sveta misa: predvodi rektor 
katedrale mons. Matija Matičić 

9:30 
Sveta misa na talijanskom jeziku 
koju predvodi: tršćanski biskup 
mons. Eugenio Ravignani 

15.6.2017. 11:00 Katedrala sv. Vida 

Pontifikalna misa i dodjela medalja 
sv. Vida zaslužnim vjernicima 
laicima, predvodi mons. Ivan 
Devčić, nadbiskup riječki 

15.6.2017. 17:30 Korzo Kolo Bokeljske mornarice uz pratnju 
Gradske glazbe Trsat 

15.6.2017. 18:00 
Od katedrale sv. 
Vida prema Trgu 
Riječke rezolucije 

Procesija i središnje misno slavlje 
koje će predvoditi gospićko - 
senjski biskup mons. Zdenko Križić  

15.6.2017. 20:00 Pozornica na Korzu 

KONCERT MLADIH RIJEČKIH NADA                                 
NASTUPAJU: Antonela Doko, 
Antonio Krištofić, Matea Dujmović i 
prijatelji 

15.6.2017. 21:00 Terminal Predstava "Lukobran 1707" 
ansambla Intermezzo 

        
PETAK, 16. LIPNJA 2017. 

  

16.6.2017. 20:00 Hrvatski kulturni 
dom na Sušaku 

Vidfest 2017                                                                            
Festival popularne duhovne glazbe 

    

    
    

OSTALA DOGAĐANJA 

9.6.2017. 19:30 Korzo Kapijada - zakletva Prvih riječkih 
mažoretkinja 

9. do 19. lipnja 2017. Korzo 
Izložba fotografija "Hrvatski 
restauratorski zavod i baština grada 
Rijeke" 

9. do 17. lipnja 2017. Korzo Prigodna prodaja u povodu Dana 
sv. Vida 

13. i 14. 
lipnja 
2017. 

10:00-
16:00 

Narodna čitaonica, 
Korzo 24 

Sv.Vid za SVeVID: akcija 
prikupljanja i digitaliziranja starih 
fotografija Grada sv.Vida za SVeVID, 
digitalnu knjižnicu Gradske 
knjižnice Rijeka 



8. do 11. lipnja 2017. Akvatorij Riječkog 
zaljeva 

18. jedriličarska regata Fiumanka - 
Jedriličarski klub Maxi 

10. i 11. lipnja 2017. Akvatorij Riječkog 
zaljeva 

Regata Sv. Vida (optimist i laser) - 
Jedriličarski klub "3.Maj" -  

10. i 11. lipnja 2017.  Trg 128. brigade HV Memorijal Zero - Riječki alpinistički 
klub 

11. lipnja 2017. Boćarski centar 
Podvežica 

Međunarodni juniorski turnir Sv. Vid 
2017. - Boćarski savez grada Rijeke 

15. i 16. lipnja 2017. 
Pomoćno 

nogometno igralište 
Kantrida 

22. međunarodni turnir "Vid 2017." - 
Nogometni klub Doker 

17. lipnja 2017. Bazeni Kantrida 
Međunarodni plivački miting 
„Primorje – Sv. Vid“ – Plivački klub 
„Primorje“ 
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A/ 
Informacija o održavanju 18. Međunarodne jedriličarske regata Fiumanka 2017. 

 
Sredinom mjeseca lipnja Rijeka već tradicionalno živi u znaku jedrenja i jedriličarske 

regate Fiumanka. 
Ovogodišnja 18. Fiumanka održava se od 7. do 11. lipnja 2017. u organizaciji 

Jedriličarskoga kluba MAXI i Agencije 2. mjesto. 
 

Glavni je cilj Fiumanke približiti i omogućiti jedrenje svima. O tome govori njezin 
moto: „Imaš brod, imaš jedro-prijavi se!“, ali i činjenica da se radi o potpuno besplatnoj 
regati. Svim prijavljenim jedrilicama osiguran je vez, a članovima posade, besplatne majice  
i obrok uz čašu pića po završetku regate.  

Iako Fiumanka nema toliko izražen sportski koliko promotivni karakter, u njoj će 
podjednako uživati natjecateljski raspoloženi jedriličari kao i oni kojima je draže rekreativno 
nadmetanje i druženje.  

Osim Velike Fiumanke koja već tradicionalno starta u subotu, 10. lipnja 2017. 
godine u 12 sati ispred Riječkog lukobrana, Fiumanku čini još nekoliko različitih regata za 
svačiji gušt! Medijska, Liburnijska i Rotary, svaka posebna, s posebnim ciljem i svojom 
vlastitom pričom.  

U četvrtak 8. svibnja 2017. godine, s radom započinje Regatni ured Fiumanke u 
prizemlju zgrade Terminala na Riječkom lukobranu. Tijekom dana predviđene su 
prezentacije plovila Fareast 28R uz mogućnost da se i posjetitelji okušaju u testiranju 
jedrilica. U večernjim satima na Botelu Marina održat će se humanitarni koncert Udruge LP 
Rock za udrugu Veliko srce-malom srcu.  

U petak 9. svibnja 2017. godine u 10 sati, iz Malog Lošinja prema Rijeci zaplovit će 
Liburnijska regata. Sudionicima regate od četvrtka 8. svibnja osiguran je vez u Marini 
Lošinj. 
Rotary klub Rijeka organizator je humanitarne regate koja će ove godine obilježiti osmu 
godinu održavanja u okviru Fiumanke, na kojoj sudjeluju rotarijanci iz Hrvatske i 
inozemstva, okupljeni oko zajedničkog humanitarnog cilja. 

Čarima jedrenja teško odolijevaju i mediji pa će u okviru Fiumanke jedanaestu 
godinu zaredom zajedriti i njezina nikad brojnija medijska inačica, po peti put na europskoj 
razini! 

 
Programi Fiumanke održavat će se na nekoliko lokacija: na Trgu 111. brigade 

nalazit će se jedan od informacijskih punktova Fiumanke. Dvodnevni sajam Plavo-zeleni 
Expo s različitim izlagačima bit će smješten na Rivi Boduli dok će prostor ispred Terminala 
biti namijenjen najmlađim posjetiteljima. Gat Karoline Riječke mjesto je odlične zabave za 
koju će ove godine biti zaduženi PleteRi, Crvena jabuka i Elemental. 

 
Kao i do sada, Fiumanka je besplatna za sve sudionike i posjetitelje i zbog toga 

iznimnozahtjevna za organizaciju, no jedino takvim načinom bilo je moguće dostići 
današnji rezultat i organizirati značajan međunarodni događaj ove razine. Stoga je 
organizator zatražio financijsku i logističku potporu za realizaciju manifestacije. 
 

Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje sljedećeg: 



z a k lj u č k a 
 

1. Prihvaća se informacija o organizaciji 18. Međunarodne jedriličarske regate 
Fiumanka 2017 koja se održava od 7. do 11. lipnja 2017. godine, kao i 
pokroviteljstvo Grada Rijeke nad tom manifestacijom. 

2. Organizatoru se odobrava financijska potpora i to kako slijedi: 
2.1. 70.000,00 kn - koja će se isplatiti na žiro račun JK Maxi IBAN 

HR2124020061100482304 na teret pozicije PR01047 Tekuće donacije u 
novcu „Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja 
za grad Rijeku“, 

2.2. 8.000,00 kn - koja će se isplatiti na žiro račun JK Maxi IBAN 
HR2124020061100482304 na teret pozicije 798 - "Organiziranje 
tradicionalnih i prigodnih sportskih manifestacija". 

3. Preporuča se TD Rijeka plus d.o.o. da od 7.lipnja (od 22.00h) do 11. lipnja (do 
20.00h) godine ustupi organizatoru bez naknade  
a) parkirališna mjesta na dijelu Putničke obale, ispred Gata Karoline Riječke (od 

lanca do Caffe bara Carolina) 
b) parkirališna mjesta na dijelu Putničke obale, uz ulicu Riva Boduli, cijela trasa 

prema moru uz stupiće 
4.  Odobrava se organizatoru bez naknade: 

a) izvođenje elektroenergetskih priključaka uključivši i utrošak el.energije uz 
dežurstvo električara: 
- na Gatu Karoline Riječke snage 3x32 A uz razvlačenje do 4 šanka 
- na Trgu 111. brigade HV – 1x32 A 
- Riva Boduli (Putnička obala) – u dogovoru sa organizatorom 

b) prijevoz, postavljanje i upotreba zaštitnih ograda 
- na Gatu Karoline Riječke – 50 komada 
- na Trgu 111. brigade HV – 20 komada 
- Riva Boduli – prema potrebi za ograditi parkirna mjesta 

c) postava gradske pozornice dimenzija 8,00 m x 7,00 m, 8. lipnja  
d) natkrivanje pozornice tendom dimenzija 10.00 m x 8.00 m, 8. lipnja, sukladno 

zaključenom ugovoru o javnoj nabavi, 
e) usluga ozvučenja i rasvjete za dva koncerta na Gatu Karoline Riječke, sukladno 

zaključenom ugovoru o javnoj nabavi, 
f) postava 6 eko WC-a i 1 eko WC-a za invalide od 9. do 11. lipnja s čišćenjem 10. 

lipnja 2017. ujutro, 
g) angažiranje redarske službe u opsegu do 100 radnih sati na Gatu Karoline 

Riječke, Riva Boduli i Trg 111. brigade HV, 
h) dnevno čišćenje Gata Karoline Riječke, Trga 111. brigade HV i prostora Riva 

Boduli (prostor Putničke obale kod pagoda) za vrijeme i po završetku 
manifestacije, 

i) odobrenje za postavljanje gale (nautičkih zastavica na konopu) na potezu od 
Trga 111. brigade HV prema Gatu Karoline Riječke (7.-12. lipnja) 

j) uklanjanje stupića na Trgu 111. brigade HV od 7. do 12. lipnja 
5. Troškove koji proisteknu iz provođenja ovog zaključka, snosit će: 

a) Odjel gradske uprave za komunalni sustav za radove iz točke 4. a, b, i,   
b) Odjel gradske uprave za kulturu za radove iz točke 4. c, 
c) Ured Grada za usluge iz točke 4. d, e, f, g  
d) KD Čistoća za radove iz točke 4. h 
e) TD Rijeka plus d.o.o za radove iz točke 3. a i b 
f) TD Rijeka promet d.d. za radove iz točke 4. j. 

6. Za koordinaciju navedenoga pokroviteljstva Grada Rijeke i sveukupne logističke 
potpore ovoj manifestaciji zadužuje se Ured grada. 

 



B  
Prijedlog programa obilježavanja Dana grada Rijeke - Dana sv. Vida 

 
U razdoblju od 11. do 15. lipnja 2017. godine u Rijeci će se održati čitav niz 

događanja posvećenih Danu grada Rijeke i proslavi blagdana njenog zaštitnika - svetoga 
Vida. Brojne udruge, klubovi, sportska i druga društva i ove su godine  iskazali želju svojim 
aktivnostima doprinijeti proslavi Dana grada.  

 
Korzo i obližnje lokacije ponovno će odisati svečanim ozračjem te vjerujemo da će 

pripremljeni program svojom raznovrsnošću i izvođačima koji u njemu sudjeluju privući 
pažnju Riječana i gostiju.  

 
Iz bogatoga programa koji je objedinjen u tablici koja je sastavni dio ovoga 

obrazloženja potrebno je izdvojiti:  
 

• Nastupe Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja  
• Koncert Big Banda Josipa Forembachera  
• Koncert Klape Nevera 
• Koncert Antonele Doko, Antonia Krištofića, Matee Dujmović i prijatelja 
• Prestavu „Lukobran 1707“ 
• Gastrofeštu – podjelu liganja na mornarski, palente i štrudle građanima  
• Vidfest 2017. – Festival duhovne glazbe  
• Izložbu fotografija Rijeke na Korzu od 9. do 19. lipnja  
• Prigodnu prodaju za Dane sv. Vida s izvornim riječkim suvenirima i   prigodnom 

ponudom od 9. do 17. lipnja  
• Večer uličnih zabavljača – ulični performans raznih žonglera i performera 
• Modnu reviju „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“ 11. lipnja.  

 
Bogat liturgijski program započinje trodnevnicom 12. lipnja i misnim slavljem. 

Konačno, 15. lipnja, Dan sv. Vida obilježit će se Svečanom procesijom od Katedrale sv. 
Vida, Korzom te središnjim misnim slavljem na Trgu Riječke rezolucije.  

 
Svečana akademija u povodu Dana grada Rijeke i Blagdana sv. Vida s dodjelom 

javnih priznanja održat će se 14. lipnja u 19:30 sati u HNK Ivana pl. Zajca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slijedom naprijed navedenog predlaže se donošenje sljedećeg 
 

z a k lj u č k a 
 

1. Prihvaća se Program obilježavanja Dana grada Rijeke - Dana svetog Vida, koji čini sastavni 
dio ovog zaključka.  

2. Za tehničku i logističku realizaciju programa odobrava se bez naknade i zadužuje se kako 
slijedi:  
2.1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih 

djelatnosti:  
2.1.1. Zauzeće javne površine  

2.1.1.1.  11. lipnja, cijeli dan, trg ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi održavanja modne 
revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 

2.1.1.2.  11. lipnja u poslijepodnevnim satima do 16. lipnja u 12:00 sati - Korzo, 
između Robne kuće „Ri“ i zgrade bivše Pošte, radi postavljanja pozornice 
te programa na istoj:  
o 12. lipnja od 18.30 sati – Predstava za djecu Gradskog kazališta 

lutaka "Wanda Lavanda" i Večer uličnih zabavljača 
o 13. lipnja od 9.30 sati – Dječji program i program za obilježavanje 

Svjetskog dana darivatelja krvi „I tebe se tiče“ 
o 13.lipnja od 17.00 sati – Dječji program, koncert dječjih zborova Mali 

Riječani i Morčići, glazbena produkcija Doma mladih i koncert klape 
„Duga“  

o 14. lipnja u 11.30 sati – Koncert klape Nevera  
o 14. lipnja u 20.00 sati – Koncert Big Banda Josipa Forembachera; 
o 15. lipnja u 20:00 sati – Koncert mladih riječkih nada (Antonio 

Krištofić, Antonela Doko i prijatelji) 
2.1.1.3. 9. – 11. lipnja, cijeli dan, Trg 128. brigade HV, radi održavanja natjecanja u 

sportskom penjanju "Sv. Vid – Zero memorijal";  
2.1.1.4. 9. do 17. lipnja, Korzo (ispred bivše zgrade Pošte, ispred parfumerije 

Douglas i trgovine Calzedonia) radi postavljanja kućica i održavanja 
Prigodne prodaje u povodu Dana sv. Vida, 10 drvenih kućica;  

2.1.1.5. 12. lipnja od 10.00 do 15.00 sati, Korzo ispred pozornice za prezentaciju 
aktivnosti modelarske radionice Tehničkog centra mladih 

2.1.1.6. 12. lipnja od 17.30 do 18.30, Korzo, ispred zgrade Grada Rijeke za nastup 
Prvih riječkih mažoretkinja; 

2.1.1.7. 12. lipnja, od 19.30 do 20.30, Trgovi starog grada (Koblerov trg, Pavlinski trg, 
Mljekarski trg) za nastup Klape Volosko 

2.1.1.8. 12. lipnja od 19.00 do 21.30 sata, Korzo (od Riječke ure do Radio Rijeke), 
Trg 128. brigade HV radi održavanja Večeri uličnih zabavljača; 

2.1.1.9. 12. do 14. lipnja od 10.30 do 12.00, Korzo i Koblerov trg, radi održavanja 
aktivnosti u organizaciji DV Rijeka (crtanje kredama po Korzu, izrada 
origamija i sl.);  

2.1.1.10. 13. lipnja od 10.00 do 15.00 sati, Kružna ulica, radi održavanja akcije 
Udruge umirovljenika „Da Kružna ne bude tužna“;  

2.1.1.11. 14. lipnja od 18.00 do 20.00 sati, Korzo, ispred glavne pozornice, radi 
održavanja koncerta Gradske glazbe Trsat;  

2.1.1.12. 14. lipnja od 08.00 do 13.00 sati - Trg 128. brigade HV, Trg Republike 
Hrvatske i Korzo do Malog salona radi održavanja Gastrofešte;  

2.1.1.13. 14. lipnja od večernjih sati do 15. lipnja u 23.00 sata, Trg Riječke rezolucije 
radi postavljanja pozornice za održavanje Svečane mise;  

2.1.1.14. 15. lipnja, od 17.30 do 18.00 sati, Korzo, za Kolo Bokeljske mornarice i 
nastup Gradske glazbe Trsat;  

2.1.1.15. 15. lipnja 17.00 do 19.00 sati – radi Svečane procesije koja se kreće po 
sljedećoj ruti: Katedrala sv. Vida – Medulićeva – Užarska – Trg bana 
Josipa Jelačića – Starčevićeva – Korzo – Trg Riječke rezolucije uz 
eventualno sužavanje terasa na određenim lokacijama. 



2.1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije  
2.1.2.1. 9. do 17. lipnja, Korzo (ispred bivše zgrade Pošte, ispred parfumerije 

Douglas i trgovine Calzedonia), priključci za 10 drvenih kućica u sklopu 
Prigodne prodaje u povodu Dana sv. Vida;  

2.1.2.2. 9., 10. i 11. lipnja, na Trgu 128. brigade HV za Zero memorijal, 2x 32A;  
2.1.2.3. 11. lipnja, ispred HNK Ivana pl. Zajca, priključak od 63A i gašenje četiri 

lampe javne rasvjete (po prve dvije sa svake strane) ispred Kazališta;  
2.1.2.4. 12. lipnja, na Trgu 128 brigade HV, za program Večer uličnih zabavljača, 1 x 

32 A trofazni;  
2.1.2.5. 12. do 15. lipnja, na glavnoj pozornici na Korzu, za prigodni program jačine 1 

x 32 A trofazni;  
2.1.2.6. na Trgu Riječke rezolucije za središnje misno slavlje 15. lipnja, 1 trofazni 

priključak od 1 x 63 A;  
2.1.2.7. uklanjanje stupa javne rasvjete između zgrade Pošte i Robne kuće Ri, dana 

12. lipnja. Stup javne rasvjete se može vratiti na svoje mjesto 16. lipnja 
nakon demontaže pozornice.  

2.1.3. Ukrašavanje  
2.1.3.1. postavljanje zastava sv. Vida po Korzu 8. lipnja, te uklanjanje istih 16. lipnja;  
2.1.3.2. podizanje zastava sv. Vida na jarbole ispred Katedrale sv. Vida 8. lipnja, te 

uklanjanje istih 16. lipnja;  
2.1.3.3. podizanje zastave sv. Vida na jarbol na Trgu Riječke rezolucije 15. lipnja 

ujutro, te uklanjanje iste nakon mise;  
2.1.3.4. postavljanje i skidanje bannera „Dani sv. Vida“ preko Korza (između Tiska i 

caffe bara Pommery) od 10. lipnja do 16. lipnja. 
2.1.4. Štandovi i stolice  

2.1.4.1. jedan (1) otvoreni štand od 12. do 14. lipnja, cijeli dan, na Korzu (ispred 
Radio Rijeke) radi izlaganja i humanitarne prodaje škola i vrtića 

2.1.4.2. devet (9) otvorenih štandova, u Kružnoj ulici, radi održavanja manifestacije 
„Da Kružna ne bude tužna“, 13. lipnja od 10.00 do 15.00 sati;  

2.1.4.3. dva (2) otvorena štanda, na Trgu 128. brigade HV, za potrebe Riječkog 
alpinističkog kluba, 9. do 11. lipnja.  

2.1.4.4. korištenje 200 kom. plastičnih stolica 12. lipnja – Korzo – predstava za djecu, 
i 15. lipnja za sv. misu na Trgu Riječke rezolucije.  

2.1.5. Zaštitne ograde  
Odobrava se upotreba zaštitnih ograda prema stvarnim potrebama pojedine 
manifestacije:  

2.1.5.1. Zero memorijal, Trg 128. brigade HV, 9. do 11. lipnja, u dužini do 120 m (50 
kom.); 

2.1.5.2. Pozornica na Korzu – 5 ograda, 12. do 15.lipnja 
2.1.5.3. Gastrofešta 14. lipnja – u dužini do 200 metara; 
2.1.5.4. Procesija i sveta misa 15. lipnja – prema stvarnim potrebama  

2.2. Ured Grada:  
2.2.1. Ozvučenje, rasvjeta i natkrivanje pozornice  

Sukladno zaključenim ugovorima o javnim uslugama:  
2.2.1.1. ozvučenje i rasvjeta po potrebi za programe u sklopu Dana sv. Vida od 12. 

do 15. lipnja (programi na pozornici na Korzu);  
2.2.1.2. ozvučenje i rasvjeta te postavljanje krova pozornice na središnjem misnom 

slavlju 15. lipnja na Trgu Riječke rezolucije. 
2.2.2. Ukrašavanje 

Cvjetne dekoracije pozornice za svetu misu na trgu Riječke rezolucije dana 15. lipnja 
2.2.3. Redarska služba 

2.2.3.1. Pozornica na Korzu, određeni programi, prema zahtjevima MUP-a;   
2.2.3.2. 11. lipnja od 19:00 do 23:00, 1 redar ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi 

održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 
2.2.3.3. 14. lipnja od 19.00 do 21.00, 2 redara tijekom održavanja Svečane sjednice 

Gradskoga vijeća u HNK Ivana pl. Zajca; 
2.2.3.4. 14. lipnja od 8.00 do 14.00 (do završetka manifestacije), 6 redara za 

Gastrofeštu  
2.2.3.5. 15. lipnja, Trg Riječke rezolucije, 5 redara tijekom održavanja  



2.3. Odjel gradske uprave za kulturu:  
2.3.4. Pozornica i prateća oprema 

2.3.4.1. 11. lipnja u jutarnjim satima, do 10 sati, prijevoz i montaža pozornice (koja će 
služiti kao modna pista – u obliku slova „T“) ispred HNK Ivana pl. Zajca, 
dimenzija cca 2 x 12 m + 4x1m – od vrha stepenica do fontane, radi 
održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“. Demontaža 
pozornice je istoga dana, 11. lipnja, oko 23.00 sata, a nakon završetka 
programa;  

2.3.4.2. 11. lipnja u večernjim satima, prijevoz i montaža pozornice na Korzu, između 
zgrade Pošte i RK „RI“, površine 48 m2 (8 x 6 m) s leđima, i dodatno 
povišenje od 8m2  za 14. lipnja, za potrebe koncerta Big Banda Josipa 
Forembachera. Pozornica na Korzu mora biti u funkciji od 12. lipnja 2017. 
godine u 8.00 sati do 15. lipnja 2017. godine u 23.00 sata;  

2.3.4.3. 15. lipnja ujutro (nakon montaže krova pozornice), prijevoz i montaža 
pozornice, 56 m2 (8 x 7 m) + 20 m2 (podest za 150 pjevača) + 2 labudice 
za snimatelje na Trgu Riječke rezolucije zbog održavanja središnjeg 
misnog slavlja; u funkciji do 15. lipnja u 21:00 sat.  

2.3.4.4. 14. lipnja, poslijepodne, prijevoz 60 tapeciranih stolica iz Centra Zamet bez 
rukohvata za potrebe koncerta Gradske glazbe Trsat ispred zgrade Grada 
Rijeke i Big Banda Josipa Forembachera (koncert počinje u 18.30 sati); 
povrat 15.lipnja nakon mise 

2.3.4.5. 15. lipnja ujutro, prijevoz 500 kom plastičnih stolica za potrebe središnjeg 
misnog slavlja na Trgu Riječke rezolucije;  

2.4. TD Rijeka sport d.o.o. Rijeka:  
2.4.1. 11. lipnja, radi održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“, 

posudba 300 stolica iz Centra Zamet.  
2.4.2.  12.lipnja, radi održavanja predstave i koncerta -  posudba 60 stolice 

(predstava počinje u 18.30) povrat 15.lipnja nakon mise 
2.5. KD Čistoća d.o.o.: Čišćenje javnih površina 

2.5.1. 11. lipnja, u jutarnjim satima, čišćenje trga ispred HNK Ivana pl. Zajca, radi 
održavanja Modne revije „Vremeplov – Rijeka kroz stoljeća“; 

2.5.2. 14. lipnja – čišćenje površine ispred zgrade i glavnog ulaza HNK Ivana pl. 
Zajca u jutarnjim satima radi održavanja Svečane sjednice;  

2.5.3. 14. lipnja - čišćenje južnog dijela Trga 128. brigade HV i spoja s Trgom 
Republike Hrvatske te Korza (ispred Radija Rijeke) prije i nakon održavanja 
Gastrofešte;  

2.5.4. 15. lipnja ujutro (do 7:30 sati) – čišćenje Trga Riječke rezolucije i izmještanje 
kontejnera za smeće prije mise.  

2.5.5. 15. lipnja do 15:00 sati čišćenje trase procesije (Katedrala sv. Vida – MUP – 
crkva Assunta – Jelačićev trg – Korzo) te pražnjenje kontejnera za smeće kod 
zgrade MUP-a.  

2.6. TD Rijeka plus d.o.o.  
Preporuča se TD Rijeka plusu d.d. da ustupi bez naknade i oslobodi od parkiranih 
vozila:  
2.6.1. Trg Riječke rezolucije, 14. lipnja od 17.00 do 15 lipnja do 23.00 sata za 

potrebe održavanja središnjeg misnog slavlja;  
2.7. TD Rijeka promet d.d. 

2.7.1. uklanjanje 4 zaštitna stupića (počevši od Kraša) na Trgu 128. brigade HV od 
9. do 15. lipnja radi održavanja Zero memorijala i procesije 

2.7.2. uklanjanje zaštitnih stupića kod starog Kraša 8. lipnja u jutarnjim satima zbog 
montaže kućica, povratak moguć 19. lipnja  

2.7.3. spuštanje pilomata s Adamićeve ulice na Trg Republike Hrvatske od 9. do 15. 
lipnja  

 



 
DANI SV. VIDA 2017. 

PROGRAM 
Datum Vrijeme Mjesto NAZIV PROGRAMA 
        

NEDJELJA, 11. LIPNJA 2017. 
        

11.6.2017. 20:30 Ispred HNK Ivana pl. 
Zajca 

Modna revija "Vremeplov - Rijeka 
kroz stoljeća" 

  
PONEDJELJAK, 12. LIPNJA 2017. 

  

12.6.2017. 10:00-
15:00 Korzo 

Prezentacija aktivnosti modelarske 
radionice: Tehnički centar mladih 
pri ZTK 

12.6.2017. 10:30-
12:00 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

12.6.2017. 17:30 Korzo Nastup Prvih riječkih mažoretkinja 

12.6.2017. 18:30 Pozornica na Korzu Predstava za djecu Gradskog 
kazališta lutaka "Wanda Lavanda" 

12.6.2017. 18:00 Trg Grivica 
Iznošenje i tradicionalni blagoslov  
zastave sv. Vida uz nastup Gradske 
glazbe Trsat 

12.6.2017. 18:15 Katedrala sv. Vida 

Početak trodnevnice: misa za 
obitelji u povodu 15.obljetnice rada 
Ureda za obitelj, predvodi mons. dr.  
Ivan Devčić, nadbiskup riječki 

12.6.2017. 19:00 Galerija Principij Otvorenje izložbe Rijeka in 
aeternum 3, Fotokluba Rijeka 

12.6.2017. 19:30 Trgovi Starog grada Nastup Klape Volosko 

12.6.2017. 19:30-
21:00 Korzo Večer uličnih zabavljača 

12.6.2017. 20:00 Katedrala sv. Vida Koncert opernih solista HNK Ivana 
pl. Zajca povodom Dana sv. Vida 

  
UTORAK, 13. LIPNJA 2017. 

  

13.6.2017. 9:30 Pozornica na Korzu 

DJEČJI PROGRAM NA KORZU:                                          
Sudjeluju: OŠ Nikola Tesla, OŠ-SE 
Dolac, DV Pinokio, DV Mali princ i 
PV Mala sirena 

13.6.2017. 10:00-
15:00 Kružna ulica Akcija Udruge umirovljenika „Da 

Kružna ne bude tužna 2017.“ 

13.6.2017. 10:30 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

13.6.2017. 10:30 Riječki akvatorij Polaganje vijenca u more za sve 
pokojne Riječane 



13.6.2017. 11:00 Pozornica na Korzu 
Program za obilježavanje Svjetskog 
dana darivatelja krvi - „I TEBE SE 
TIČE“  

13.6.2017. 11:00 
Pomorski i povijesni 

muzej Hrvatskog 
primorja Rijeka 

Predstavljanje muzejske publikacije 
Crkva sv.Vida 

13.6.2017.      

                    
11:00-
12:00      
16:00-
17:30 

Udruga Portić - Trg 
sv. Barbare 

Povedat štorije z našega kraja                                          
- pričaonica za srednjoškolce                                             
- pričaonica za djecu nižeg školskog 
uzrasta 

13.6.2017. 14:30 Salon Grada Rijeke 
Prijem za najljepše uređene izloge u 
centru grada u povodu Dana sv. 
Vida 

13.6.2017. 

17:00-
18:00 

Pozornica na Korzu 

DJEČJI PROGRAM NA KORZU:  
Sudjeluju: Plesna udruga Ri Dance, 
Dječji zbor Kap, Glazbeno - scenska 
udruga "Ri Stars" i Plesni centar 
Beat 

18:00-
19:00 

Koncert  dječjih zborova Mali 
Riječani i Morčići "Sveti Vide 
zaštitniče naš" uz posebne goste 

13.6.2017. 18:00 Katedrala sv. Vida Trodnevnica – misno slavlje 
predvodi vlč. Mario Gerić 

13.6.2017. 19:00 Katedrala sv. Vida 

Obilazak i razgledavanje Katedrale 
sv. Vida i Galerije uz stručno 
vođenje Marka Medveda i Mateje 
Jerman 

13.6.2017. 18:30 

Dvorana kulture 
"Joga u 

svakodnevnom 
životu", Hostel 

Dharma 

Prijam za djecu s imenom zaštitnika 
grada Rijeke - sv. Vida 

13.6.2017. 19:00 Pozornica na Korzu Glazbena produkcija Doma mladih 

13.6.2017. 20:30 Pozornica na Korzu Koncert klape "Duga", odgajateljice 
Dječjeg vrtića Rijeka 

  
SRIJEDA, 14. LIPNJA 2017. 

  

14.6.2017. 10:30 Korzo 

DJEČJI VRTIĆ RIJEKA NA KORZU:                                      
Crtanje kredama, dijeljenje trešnjica, 
poruka građanima, likovnih radova i 
sl. 

14.6.2017. 11:00 
Trg 128. brigade HV 
i Trg Republike 
Hrvatske 

GASTRO  FEŠTA (podjela liganja na 
mornarski, palente i štrudle od 
trešanja građanima) 

14.6.2017. 11:30 Pozornica na Korzu Koncert Klape Nevera 
14.6.2017. 14.30 Salon, Korzo 16 Prijem za ezule 

14.6.2017. 16:00 Udruga Portić, Trg 
sv. Barbare Vidov origami maraton 

14.6.2017. 18:00 Katedrala sv. Vida 

Trodnevnica – svečana  večernja 
koju predvodi mons. dr. Ivan 
Devčić, nadiskup riječki, misno 
slavlje vlč. Mario Gerić 



14.6.2017. 18:30 Korzo Koncert Gradske glazbe Trsat 

14.6.2017. 19:30 HNK Ivana pl. Zajca Svečana akademija u povodu Dana 
grada Rijeke i Blagdana sv. Vida 

14.6.2017. 20:00 Katedrala sv. Vida Svečani koncert zbora "Schola 
Cantorum Rijeka" 

14.6.2017. 20:00 Pozornica na Korzu Koncert Big Banda Josipa 
Forembachera 

        
ČETVRTAK, 15. LIPNJA 2017. 

  

15.6.2017. 

7:00 

Katedrala sv. Vida 

Sveta misa: predvodi rektor 
katedrale mons. Matija Matičić 

9:30 
Sveta misa na talijanskom jeziku 
koju predvodi: tršćanski biskup 
mons. Eugenio Ravignani 

15.6.2017. 11:00 Katedrala sv. Vida 

Pontifikalna misa i dodjela medalja 
sv. Vida zaslužnim vjernicima 
laicima, predvodi mons. Ivan 
Devčić, nadbiskup riječki 

15.6.2017. 17:30 Korzo Kolo Bokeljske mornarice uz pratnju 
Gradske glazbe Trsat 

15.6.2017. 18:00 
Od katedrale sv. 
Vida prema Trgu 
Riječke rezolucije 

Procesija i središnje misno slavlje 
koje će predvoditi gospićko - 
senjski biskup mons. Zdenko Križić  

15.6.2017. 20:00 Pozornica na Korzu 

KONCERT MLADIH RIJEČKIH NADA                                 
NASTUPAJU: Antonela Doko, 
Antonio Krištofić, Matea Dujmović i 
prijatelji 

15.6.2017. 21:00 Terminal Predstava "Lukobran 1707" 
ansambla Intermezzo 

        
PETAK, 16. LIPNJA 2017. 

  

16.6.2017. 20:00 Hrvatski kulturni 
dom na Sušaku 

Vidfest 2017                                                                            
Festival popularne duhovne glazbe 

    

    
    

OSTALA DOGAĐANJA 

9.6.2017. 19:30 Korzo Kapijada - zakletva Prvih riječkih 
mažoretkinja 

9. do 19. lipnja 2017. Korzo 
Izložba fotografija "Hrvatski 
restauratorski zavod i baština grada 
Rijeke" 

9. do 17. lipnja 2017. Korzo Prigodna prodaja u povodu Dana 
sv. Vida 

13. i 14. 
lipnja 
2017. 

10:00-
16:00 

Narodna čitaonica, 
Korzo 24 

Sv.Vid za SVeVID: akcija 
prikupljanja i digitaliziranja starih 
fotografija Grada sv.Vida za SVeVID, 
digitalnu knjižnicu Gradske 
knjižnice Rijeka 



8. do 11. lipnja 2017. Akvatorij Riječkog 
zaljeva 

18. jedriličarska regata Fiumanka - 
Jedriličarski klub Maxi 

10. i 11. lipnja 2017. Akvatorij Riječkog 
zaljeva 

Regata Sv. Vida (optimist i laser) - 
Jedriličarski klub "3.Maj" -  

10. i 11. lipnja 2017.  Trg 128. brigade HV Memorijal Zero - Riječki alpinistički 
klub 

11. lipnja 2017. Boćarski centar 
Podvežica 

Međunarodni juniorski turnir Sv. Vid 
2017. - Boćarski savez grada Rijeke 

15. i 16. lipnja 2017. 
Pomoćno 

nogometno igralište 
Kantrida 

22. međunarodni turnir "Vid 2017." - 
Nogometni klub Doker 

17. lipnja 2017. Bazeni Kantrida 
Međunarodni plivački miting 
„Primorje – Sv. Vid“ – Plivački klub 
„Primorje“ 
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