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 Prihvaća se informacija o kićenju grada Rijeke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 
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UVOD 
 
 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti 

zadužena je za kićenje Grada Rijeke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.  
Za razliku od prethodne godine kada je kompletan grad Rijeka bio okićen od prve 

adventske nedjelje 27. studenog 2016. godine, ove godine dekorativna rasvjeta u Gradu Rijeci 
upaliti će se 1. prosinca 2017. dok će prva svijeća na Koblerovom trgu zasjati prve adventske 
nedjelje 3. prosinca 2017., a sve prema dogovoru s Uredom Grada. 

Kao i svih dosadašnjih godina predlaže se da režim rada dekoracije u dane praznika i 
vikenda bude cjelodnevni, a u ostale dane od 5,30 do 8,30 te od 15,30 do 23,30 sati. 
Manji dio dekoracije, na dijelovima gdje ne postoje razvodni ormari za dekoraciju, bit će spojen na 
elektro instalaciju javne rasvjete, to jest uključiti će se i isključiti s javnom rasvjetom. 

 
Sredstva za nabavu opreme, materijala za kićenje kao i sredstva za postavu materijala 

osigurana su Financijskim planom za 2017. godinu. 
Kako je oprema koja se koristi za kićenje pogodna za korištenje dulji niz godina, vodilo se 

računa da se koristi sav postojeći dekorativni materijal, uz manju dopunu novog potrošnog 
materijala (zbog oštećenja i dotrajalosti postojećeg).   

Isto tako  naručena je dekoracija novouređenog Pavlinskog trga. 
Koncepcija rješenja novogodišnjeg uređenja gradskih prostora definirana je na osnovu 

raspoloživog dekorativnog materijala, planiranih troškova za nabavu novog materijala te prije 
svega na vrijednostima i karakteristikama ambijenata koji se uređuju. 

- Uređenje Korza predviđeno  je premostivim   ukrasima Diamond 3 (u seriju spojena 2  
elementa) izrađena led žaruljama ukupne snage 236 W.  

- Uređenje stupova javne rasvjete na Korzu predviđeno je ukrasima Diamond pole 1  
izrađena LED rasvjetom snage 41 W. 

- Uređenje trgova je predviđeno svjetlećim zavjesama veličine 2x3 m pričvršćenih na  
konstrukciju  jelke u obliku stošca i montiranih na stupovima javne rasvjete. Iste su osvijetljene 
LED diodama bijele boje ukupne snage 180 W.  

- Na središnjem dijelu Korza bit će postavljena jedna jelka visine do 10m okićena crvenim 
kuglama i mašnama te crvenim i bijelim svjetlećim linijama. 

- Dekoracija pročelja zgrade Korza 16 predviđena je vijencima od umjetnog zelenila  
 i svjetlećim zavjesama veličine 2x1,5 m izrađene LED diodama crvene  boje ukupne snage 840 W   

- Uređenje preostalih prostora planirano je ukrasiti  svjetlećim zavjesama, a fasade i 
rukohvate  tekućim svjetlom.  

U nastavku slijede prostori grada s navedenim osnovnim radovima i elementima dekoracije 
koji se na njima postavljaju.  
 
 
 
I   CENTAR GRADA 

 
 

 
1. Jadranski trg:  

- svjetleće jelke u obliku stošca na stupovima javne rasvjete osvijetljene led diodama 
  bijele boje. 
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2. Korzo 

- Zapadni dio. 
- svjetleće figure " Diamond 3" u kombinaciji sa zelenim vijencima pričvršćene na čeličnu     
  užad i ovješene poprečno na ulicu. 
- svjetleće figure " Diamond pole 1"  pričvršćene na stup i prsten  javne rasvjete.  
 
- Centralni dio. 
- svjetleće figure " Diamond 3" u kombinaciji sa zelenim vijencima pričvršćene na čeličnu   
  užad i ovješene poprečno na ulicu. 
- svjetleće figure " Diamond pole 1"  pričvršćene na stup i prsten javne rasvjete.  
- jelka ispred zgrade Poglavarstva okićena  kuglama i crvenim svjetlećim lancima.  
 
- Istočni dio. 
- svjetleće figure " Diamond 3" u kombinaciji sa zelenim vijencima pričvršćene na čeličnu  
  užad i ovješene poprečno na ulicu. 
- svjetleće figure " Diamond pole 1"  pričvršćene na stup i prsten javne rasvjete. 
 

 
                                         
    

3. Trg Republike Hrvatske 
- svjetleće figure " Diamond pole 1"  pričvršćene na stup i prsten  javne rasvjete.  

 
4. Trg 111. Brigade 

- svjetleće jelke u obliku stošca na stupovima javne rasvjete osvijetljene led diodama bijele    
  boje. 
 

5. Trg bana Jelačića 
- svjetleće jelke u obliku stošca na stupovima javne rasvjete osvijetljene led diodama bijele     
  boje. 

 
 
6. Ulica Andrije Medulića 

- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene   
  poprečno na ulicu. 
 

7. Trg Grivica 
- jelka visine do 8m okićena svjetlećim zavjesama i mašnama 
 

8. Trg mljekarice 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega ovješene poprečno na ulicu. 
 

9. Ulica Blaža Polića 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene   
  poprečno na ulicu. 

http://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIfZj4uNiMkCFYW0FAodmksEuA&url=http://croinfo.net/vijesti-regija/5866-rijeka-doek-nove-2011-godine-na-korzu.html&bvm=bv.106923889,d.d24&psig=AFQjCNFIWf34S35zACaPw5wePRplcErleg&ust=1447321885226374�
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10. Ulica Sokol Kula 

- svjetleće zavjese ovješene  poprečno na ulicu. 
 
 
11. Užarska ulica 

- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega ovješene poprečno na ulicu. 
 
12. Ulica Pavla R. Vitezovića 

- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega ovješene poprečno na ulicu. 
 

13. Koblerov trg 
- adventski vijenac postaviti će se oko fontane i popuniti prirodnim zelenilom i ukrasiti LED   
  linijama bijele boje.  
- svjetleće zavjese u obliku siga, svjetleće kugle različitih veličina te girlanda postaviti će se  
  na sajle iznad Koblerovog trga. 
 

 
 

14. Pavlinski trg i Ulica Janeza Trdine 
- na sajle na kojim je ovješena javna rasvjeta postaviti će se dekorativna LED rasvjeta toplo 
bijele boje u ukupnoj dužini od 250m prateći nepravilne konture sajli 
- na pet stabala koje se nalaze na trgu, oko debla postaviti će se LED svjetleće linije toplo 
bijele boje 
navedena dekoracija je novost u odnosu na prošlu 2016./2017. godinu.  
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II   OSTALI PROSTORI 
 
 

1. Ulica Ante Starčevića 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene   
   poprečno na ulicu. 
 

2. Ulica Frana Supila 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene   
  poprečno na ulicu. 
 

3. Fiumara 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene   
  poprečno na ulicu. 
 

4. Ulica Riva i Ulica Ivana Zajca 
- svjetleće zavjese ovješene na stabla s lijeve strane ulice i svjetleće zavjese s LED  
  diodama postavljene u obliku trokuta  na stupovima javne rasvjete s desne strane ulice –  
 

 
 

5. Verdijeva ulica 
- svjetleće zavjese ovješene na stabla. 
 

6. Titov trg 
- svjetleće cijevi pričvršćene na rukohvate na mostovima. 
- svjetleće cijevi pričvršćene oko tornja sata. 
- pet najvećih stabala uz prometnicu dekorirati će se LED bljeskajućim linijama  
  izvedene sa diodama bijele boje (pet svjetlećih linija svaka duzine 12m po stablu)  
 

7. Šetalište A.K. Mioščića 
- svjetleće cijevi montirane oko rukohvata. 
 

8. Strossmajerova ulica 
- svjetleće zavjese s efektom padanja snijega pričvršćene na PVC užadi ovješene  
  poprečno na ulicu. 
 

9. Početak Ulice Slavka Krautzeka 
- metalne figure na kojima je montirana LED svjetleća cijevi bijele boje postaviti će se na  
  stupove javne rasvjete 
 

10. Frankopanski trg 
- metalne figure na kojima je montirana LED svjetleća cijevi bijele boje postaviti će se na  
  stupove javne rasvjete dok će se na centralnom dijelu trga, između terasa ugostiteljskih   
  objekata postavit će se jelka visine do 8m te će se dekorirati svjetlećim linijama sa  
  statičnim i bljeskajućim diodama. 
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11. Trsatska gradina 
- svjetleće cijevi  pričvršćene po rubu zida gradine. 
 

12. MO Orehovica 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 

 

13. MO Draga 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

14. MO Drenova 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

15. MO Kozala 
- svjetleće zavjese i svjetleće  cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

16. MO Kantrida 
- svjetleće zavjese i svjetleće  cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

17. MO Pehlin 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

18. MO Podvežica 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

19. MO Vežica. 
- svjetleći zavjese i svjetleće cijevi montirane po fasadi objekta. 
 

20. MO Svilno 
- svjetleće zavjese i svjetleće cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

21. MO Kozala 
- svjetleće zavjese i svjetleće  cijevi postavljene po fasadi objekta. 
 

22. MO Zamet 
- postava i dekoracija jelke  
 

23. MO Grbci  
- svjetleće figure na stupovima javne rasvjete u blizini zgrade mjesnog odbora (2 kom) 

 

24. MO Bulevard 
- kićenje jelke na Mažuranićevom trgu ukrasima koja su izradila djeca 
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25. Psihijatrijska bolnica Lopača 
- svjetleći lanac pričvršćen na PVC užad i ovješen poprečno na ulicu. 

 - jelka ili stablo okićeno svjetlećim lancima  
 

 

 
 
III   FASADE  

 

 
 

 
 

1. Pročelje fasade  Korza br.16 
2. Pročelje fasade  zgrade na Titovom  trgu br. 3 
3. Pročelje fasade Gradske  biblioteke 
4. Kazalište pl. Ivana Zajca 
5. Crkva Svetog Jerolima 
6. Crkva Sv. Vida 
7. Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije 
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 SPECIFIKACIJA  PROCJENJENIH TROŠKOVA 
 
 
   
1. Radovi na kićenju .      193.256,25 
2. 
3. 

Nabava materijala za dekoraciju 
Nabava jelki 

137.575,00           
31.875,00 

4. Programiranje i održavanje opreme za dekoraciju.    27.183,75 
5. Atestiranje elektro instalacija.      5.000,00 
6. Utrošak struje za rasvjetu i ostale usluge    35.000,00 
 SVEUKUPNO  kn :  429.890,00 
   
U odnosu na 2016./2017. godinu ukupno povećanje cijene procijenjenih troškova kićenja iznosi 
40.471,20kn zbog nabave novog materijala za kićenje te zbog povećanja količine radova gradu 
Rijeci.  
 
Sredstva za kićenje Grada Rijeke za božićne i novogodišnje blagdane u 2017./2018. godini 
osigurana su Financijskim planom  prihoda za 2017. godinu. 
 
 
Na temelju navedenog predlaže se Gradonačelniku  Grada Rijeke da donese slijedeći  
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
Prihvaća se informacija o kićenju grada Rijeke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana 
2017./2018.  godine. 
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