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

            GRAD RIJEKA 
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Gradonačelnik je 17. travnja 2019. 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 zadužuju se kako 
slijedi: 
 1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti 
1.1. Zauzeće javne površine 
- Korzo ispred Radio Rijeke od 15. svibnja od 15.00 sati do 16. svibnja do 18.00 sati  
- postavljanje 2 šanka na Trg Riječke rezolucije ugostitelja tvrtke Promocija d.o.o. od 15. svibnja 

od 16.00 sati do 17. svibnja do 02.00 
1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije 
- na Trgu Riječke rezolucije jačine 1x63A i 1x32 - 16. svibnja   
- na pozornici ispred Radio Rijeke 1x32A 
- dozvola za gašenje javne rasvjete iznad Burze i ljekarne na Trgu Riječke rezolucije 16. svibnja 
1.3. Zaštitne ograde 
- od 15. do 17. svibnja odobrava se upotreba, dovoz i odvoz 50 zaštitnih ograda  
- Dovoz 15. svibnja u 8.00 sati na trg Riječke rezolucije, odvoz 17. svibnja u jutarnjim satima 
1.4. Reklama 
- postavljanje i skidanje bannera s logom koncerta preko Korza (između Tiska i caffe bara 

Pommery) od 30. travnja do 17. svibnja  
1.5. Štandovi  
- u terminima od 18.03. do 24.03., od 15.04. do 20.04., od 13.05. do 15.05. jedan (1) zatvoreni 

štand na Korzu za promociju i dijeljenje flayera + struja 
- 16. svibnja - 7 otvorenih štandova na Korzo ispred Radio Rijeke, dostava do 8.00 sati, odvoz 

iza 19.00 sati 
 2. Odjel gradske uprave za kulturu: 
- od 15. do 17. svibnja pozornica dimenzija 10x10 m2 i podest za kamere dimenzija 2x2 m2 na 

Trgu Riječke rezolucije. Montaža 15. svibnja u popodnevnim satima, demontaža po završetku 
koncerta 

- pozornica dimenzija 5x4 m2 ispred Radija Rijeke. Montaža 15. svibnja u popodnevnim satima, 
demontaža 16. svibnja iza 19.00 sati 

- pokriva troškove prijevoza i montaže 
 3. KD Čistoća:d.o.o. 
- 16. svibnja  uklanjanje baja s Trga Riječke rezolucije 
- 15. svibnja čišćenje Trga Riječke rezolucije u jutarnjim satima i po završetku koncerta (2.00 

sata 17. svibnja) 
 4. TD RIJEKA plus d.o.o.: 
- daje na korištenje javnu površinu Trga Riječke rezolucije u periodu od 15. svibnja od 8.00 sati 

do 17. svibnja do 02.00 
- osloboditi od vozila cijeli parking na Trgu Riječke Rezolucije (uključena i ulica Marina Držića) od 

15.svibnja od 8.00  do 17. svibnja do 06.00 sati 
 
 
 



 5. Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 
- izdavanje dozvole za produljenje radnog vremena do 02.00 sata ugostiteljskih šankova na Trgu 

Riječke rezolucije 
 6. Ured Grada: 
- pokriva troškove student servisa proizašlih iz točke 2. ovog zaključka 
- koordinira sve aktivnosti sukladno zaključku 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
                                                                             
 

#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Ured Grada, n/r Verene Lelas Turak, 
Doris Šajn, Dijane Jelušić Požarić, Barbare Gaćina 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, 
n/r Irene Miličević i Željka Vitasa 
4. Odjel gradske uprave za kulturu, n/r Ivana Šarara 
5. Odjel gradske uprave za poduzetništvo, n/r Jane Sertić 
6. KD Čistoća, d.o.o., n/r direktorice 
7. TD RIJEKA plus, d.o.o., n/r direktora 
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Predmet:  Prijedlog zaključka o pokroviteljstvu Grada Rijeke nad organizacijom 
humanitarnog koncerta „Sve za našu djecu“ 16. svibnja 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremila: 
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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 Udruge za sindrom Down Rijeka 21. Cilj je prikupiti 154 tisuće kuna za 
opremanje senzorne sobe za terapiju osoba s Down sindromom.  
Humanitarna akcija odvijat će se 16. svibnja i to u dva dijela: 

 Prostor Korza ispred RADIO RIJEKE u vremenu od 08:00 do 18:00 sati. 
- Gastro dan uz humanitarnu prodaju i pripremu obroka po simboličnim cijenama 
ugostitelja sponzora akcije 
- Izložbena prodaja raznih rukotvorina vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta na 
predviđenim štandovima uz kulturno umjetnički program  
 Trg Riječke rezolucije u vremenu od 18:00 do 01:00 sat 
- Veliki humanitarni koncert  renomiranih izvođača sa organiziranim call centrom i 
javljanjem poznatih osoba na humanitarni telefon 0609009 uz izravan tv i radijski prijenos 

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 s moralnim načelima, stoga je uputno prihvatiti zahtjeve koje organizator navodi kako slijedi:  

 dozvola za korištenje javne površine Trga Riječke rezolucije u periodu od 15. do 17. 
svibnja (u noćnim satima) i Korza ispred Radio Rijeke 15. i 16. svibnja 2019. 
 suglasnost Grada Rijeka za održavanje  humanitarnog koncerta 16. svibnja s 
naznakom trajanja do 17. svibnja do 02.00 sata  
 dozvola za postavljanje 2 ugostiteljska šanka tvrtke Promocija d.o.o. na Trg Riječke 
rezolucije 15. i 16. svibnja  
 dozvola za produljenje radnog vremena do 02.00 sata ugostiteljskih šankova na 
Trgu Riječke rezolucije 
 priključak i potrošnja struje (trofazni 1x63, 1x32) na Trgu Riječke rezolucije i na 
Korzu 
 zaštitne ograde – 50 kom na Trg Riječke rezolucije, korištenje, dovoz i odvoz   
 slobodan ulaz dostavnim vozilima na Trg Riječke rezolucije od 15. do 17. svibnja  
 postavljanje pozornice dimenzija 10x10 m2 i podesta za kamere dimenzija 2x2 m2 
na Trgu riječke rezolucije  
 postavljanje pozornice dimenzija 5x4 m2 ispred Radija Rijeke 
 postavljanje transparenta s logom između Pommerya i Tiska od 30. travnja do 17. 
svibnja 
 korištenje 7 gradskih metalnih štandova na Korzu kod Radija Rijeke – dovoz 15. 
svibnja u 16.00; odvoz 16.svibnja iza 18.30 sati i 1 štand na Korzu s priključkom el.energije 
za promociju koncerta i dijeljenje flayera u dane 18.03.2019-24.03.2019,  
15.04.2019.-20.04.2019, 13.05.2019-15.05.2019. 
 čišćenje Trga Riječke Rezolucije prije i nakon manifestacije    
 uklanjanje gradskih baja za smeće sa Trga Riječke Rezolucije 16. svibnja od 15.00 
sati 
 dozvola za gašenje javne rasvjete iznad Burze i ljekarne na Trgu Riječke rezolucije 
16. svibnja 

Humanitarni koncert „Sve za našu djecu“ održava se četvrtu godinu za redom u kojoj su 
organizatori odlučiti proširiti manifestaciju kako bi osigurali što  više financijskih sredstava za 
potrebe Udruge za sindrom Down Rijeka 21. 
 
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 zadužuju se kako 
slijedi: 
1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničkih komunalnih djelatnosti 
1.1. Zauzeće javne površine 



- Korzo ispred Radio Rijeke od 15. svibnja od 15.00 sati do 16. svibnja do 18.00 sati  
- postavljanje 2 šanka na Trg Riječke rezolucije ugostitelja tvrtke Promocija d.o.o. od 15. svibnja 

od 16.00 sati do 17. svibnja do 02.00 
1.2. Izvođenje elektroenergetskih priključaka i potrošnja električne energije 
- na Trgu Riječke rezolucije jačine 1x63A i 1x32 - 16. svibnja   
- na pozornici ispred Radio Rijeke 1x32A 
- dozvola za gašenje javne rasvjete iznad Burze i ljekarne na Trgu Riječke rezolucije 16. svibnja 
1.3. Zaštitne ograde 
- od 15. do 17. svibnja odobrava se upotreba, dovoz i odvoz 50 zaštitnih ograda  
- Dovoz 15. svibnja u 8.00 sati na trg Riječke rezolucije, odvoz 17. svibnja u jutarnjim satima 
1.4. Reklama 
- postavljanje i skidanje bannera s logom koncerta preko Korza (između Tiska i caffe bara 

Pommery) od 30. travnja do 17. svibnja  
1.5. Štandovi  
- u terminima od 18.03. do 24.03., od 15.04. do 20.04., od 13.05. do 15.05. jedan (1) zatvoreni 

štand na Korzu za promociju i dijeljenje flayera + struja 
- 16. svibnja - 7 otvorenih štandova na Korzo ispred Radio Rijeke, dostava do 8.00 sati, odvoz 

iza 19.00 sati 
2. Odjel gradske uprave za kulturu: 
- od 15. do 17. svibnja pozornica dimenzija 10x10 m2 i podest za kamere dimenzija 2x2 m2 na 

Trgu Riječke rezolucije. Montaža 15. svibnja u popodnevnim satima, demontaža po završetku 
koncerta 

- pozornica dimenzija 5x4 m2 ispred Radija Rijeke. Montaža 15. svibnja u popodnevnim satima, 
demontaža 16. svibnja iza 19.00 sati 

- pokriva troškove prijevoza i montaže 
3. KD Čistoća:d.o.o. 
- 16. svibnja  uklanjanje baja s Trga Riječke rezolucije 
- 15. svibnja čišćenje Trga Riječke rezolucije u jutarnjim satima i po završetku koncerta (2.00 

sata 17. svibnja) 
4. TD RIJEKA plus d.o.o.: 
- daje na korištenje javnu površinu Trga Riječke rezolucije u periodu od 15. svibnja od 8.00 sati 

do 17. svibnja do 02.00 
- osloboditi od vozila cijeli parking na Trgu Riječke Rezolucije (uključena i ulica Marina Držića) od 

15.svibnja od 8.00  do 17. svibnja do 06.00 sati 
5.Odjel gradske uprave za poduzetništvo: 
- izdavanje dozvole za produljenje radnog vremena do 02.00 sata ugostiteljskih šankova na Trgu 

Riječke rezolucije 
6. Ured Grada: 
- pokriva troškove student servisa proizašlih iz točke 2. ovog zaključka 
- koorrdinira sve aktivnosti sukladno zaključku 
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