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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/27-43
URBROJ: 2170/01-15-00-19-68
Rijeka, 2. 5. 2019.

Gradonačelnik je 2. svibnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Prihvaća se informacija o održavanju manifestacije 18. Olimpijski festival dječjih vrtića 
grada Rijeke dana 4. svibnja 2019. godine na Stadionu Kantrida u Rijeci, pod pokroviteljstvom 
Grada Rijeke i u organizaciji Zajednice sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski savez“ te 
ustanova „Dječji vrtić Rijeka“, „Dječji vrtić More“ i „Dječji vrtić Sušak“.

2. Grad Rijeka će s naslova pokroviteljstva podržati manifestaciju iz točke 1. ovog zaključka 
i sufinancirati troškove njenog održavanja s ukupnim iznosom u visini do 32.000,00 kuna, 
osiguranim Proračunom Grada Rijeke za 2019. godinu, na način i u svemu kako slijedi:

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu osigurati će korištenje sportskog 
objekta Stadion Kantrida bez plaćanja naknade, pripremu svih borilišta, te financijski 
podržati manifestaciju s iznosom od =25.000,00 kuna, osiguranim unutar razdjela 007, 
Aktivnosti „Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata“, pozicija 
PR00795, konto 381 „tekuće donacije,“ koji iznos se ima isplatiti po nalogu pročelnika 
Odjela, 

 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati će uslugu Hitne medicinske 
pomoći na prostorima Stadiona Kantrida i time financijski podržati manifestaciju s 
iznosom do 5.000,00 kuna, osiguranim unutar razdjela 005, Aktivnosti „Prevencija i 
suzbijanje ozljeda i invaliditeta“, pozicija PR00461, konto 323 „rashodi za usluge“, koji 
iznos se ima isplatiti po nalogu pročelnice Odjela,

 Ured Grada osigurati će voditelja programa manifestacije, organizirati tiskovnu 
konferenciju za novinare, kao i medijsko praćenje programa manifestacije, te financijski 
podržati manifestaciju s iznosom od =2.000,00 kuna, osiguranim unutar razdjela 010, 
Aktivnosti: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija od značaja za Grad 
Rijeku, pozicija PR01042, konto 323 „intelektualne i osobne usluge“, koji iznos se ima 
isplatiti po nalogu Pročelnice Ureda.

3. TD „Rijeka sport“ d.o.o. preporuča se pripomoći održavanju manifestacije, na način da 
osigura potrebne uvjete i opremu za održavanje natjecanja na sportskom objektu Stadion Kantrida, 
kojim upravlja za Grad Rijeku. 

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu,
n/r Renata Kostovića
2. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
n/r Karle Mušković
3. Ured Grada, nr/r Verene Lelas Turak, Doris Šajn
i Barbare Gaćina



3. TD „Rijeka sport“ d.o.o., n/r direktora
4. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za sport i
tehničku kulturu

KLASA: 620-01/19-02/7
URBROJ: 2170/01-07-00-19-1
Rijeka, 02. svibnja 2019. godine

M A T E R I J A L ZA GRADONAČELNIKA
Za donošenje

PREDMET: Informacija o provedbi manifestacije
18. Olimpijski festival dječjih vrtića grada Rijeke, 

v.d. Pročelnika

   Renato Kostović

#potpis#

Izradio:
Renato Kostović



O b r a z l o ž e n j e

Sukladno općim pravilima i propozicijama natjecanja Hrvatskog olimpijskog odbora u subotu, 
4.svibnja 2019. godine, s početkom u 9.30 sati, na Stadionu Kantrida, pod pokroviteljstvom Grada 
Rijeke, održati će se 18. izdanje Olimpijskog festivala dječjih vrtića grada Rijeke, u sklopu 
Olimpijskog festivala dječjih vrtića Hrvatske, uz očekivano sudjelovanje 500 djece s područja grada 
Rijeke u dobi od pet i šest godina, polaznika dječjih vrtića „Rijeka“, „Sušak“, „More“ i „Mali princ“. U 
slučaju lošeg vremena, manifestacija će se odgoditi na 12. svibnja 2019. godine.

Ekipa pobjednika gradskog natjecanja izborit će pravo nastupa na županijskom natjecanju koje će 
se održati u Rabu, 18. svibnja 2019. godine.

Općim pravilima i propozicijama natjecanja Hrvatskog olimpijskog odbora određeno je sljedeće:
 pravo sudjelovanja na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske ima svaki dječji vrtić u 

Hrvatskoj koji se pridržava Općih pravila i propozicija natjecanja,
 natjecanje se može organizirati uz sudjelovanje najmanje 4 odnosno najviše 12 dječjih 

vrtića u županiji, gradu ili općini,
 natjecateljsku ekipu koja predstavlja jedan dječji vrtić čini 40 natjecatelja od kojih je 20 

djevojčica i 20 dječaka,
 svaki dječji vrtić sudjeluje u malonogometnom i atletskom natjecanju,
 atletska natjecanja održavaju se u četiri discipline: trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25 

metara, bacanje loptice udalj i skok udalj,
 djevojčice se natječu s djevojčicama, a dječaci s dječacima. 
 i djevojčice i dječaci natječu se u malom nogometu, trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 

metara, bacanju loptice udalj i skoku udalj,
 svaki natjecatelj može sudjelovati samo u jednoj sportskoj disciplini ili sportu,
 za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto natjecatelji u atletskim disciplinama dobivaju 

odličje, dok pobjedničke ekipe u malom nogometu dobivaju pokal,
 ukupni pobjednik Olimpijskog festivala dječjih vrtića postaje ekipa koja osvoji najviše 

bodova u svim disciplinama natjecanja, te dobiva pokal u trajno vlasništvo. 

Organizator ove sportske manifestacije je Zajednica sportskih udruga grada Rijeke „Riječki sportski 
savez“, a suorganizatori ustanove „Dječji vrtić Rijeka“, „Dječji vrtić More“ i „Dječji vrtić Sušak“. 

Obzirom na značenje manifestacije i popularizaciju bavljenja sportom već od najranije životne dobi, 
predlaže se da Grad Rijeka prihvati pokroviteljstvo nad 18. Olimpijskim festivalom dječjih vrtića 
grada Rijeke, te s naslova pokroviteljstva sufinancira istu. 

Radna grupa natjecanja izradila je kako plan aktivnosti, tako i prijedlog troškovnika natjecanja. 

Kako bi se ostvarila ova već tradicionalna manifestacija, potrebno je provođenje određenih 
aktivnosti koje će realizirati: 

 Riječki sportski savez: kao organizator manifestacije prijaviti će održavanje iste MUP-u te 
osigurati sportske rekvizite, tiskanje pozivnica i akreditacija, osigurati vodu za učesnike, 

      graviranje odličja i pehara, redarsku službu i osigurati atletske i nogometne suce; 
 Dječji vrtići Rijeka, Sušak i More: kao suorganizatori manifestacije osigurati će šatore, 

dolazak djece i roditelja, pripremiti lunch pakete za djecu sudionike (sendvič, sok, voće, 
voda), 

 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu: osigurati će korištenje i pripremu svih 
borilišta na Stadionu Kantrida bez plaćanja naknade; 

 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb: osigurati će uslugu Hitne 
medicinske 
pomoći;

 Ured Grada: osigurati će uslugu voditelja programa, organizirati konferenciju za novinare, 
te osigurati medijsko praćenje manifestacije;

 TD Rijeka sport d.o.o.: osigurati će potrebne uvjete za održavanje manifestacije, tj. 
pripremiti će Stadion Kantrida, kojim objektom upravlja za vlasnika Grad Rijeku, na način 
da izvrši iscrtavanje terena, osigura potrebnu opremu i omogući njegovo korištenje za 
potrebe provedbe natjecanja iz programa manifestacije. 



Ukupan iznos potreban za podmirenje svih troškova manifestacije procjenjuje se na 42.800,00 
kuna:

 Grad Rijeka – do 32.000,00 kuna, na teret pozicija Proračuna Grada Rijeke za 2019. 
godinu sljedećih upravnih tijela Grada Rijeke:
- OGU za sport i tehničku kulturu: 25.000,00 kuna, pozicija PR00795 
- OGU za zdravstvo i socijalnu skrb:   do   5.000,00 kuna, pozicija PR00461 
- Ured Grada:   2.000,00 kuna, pozicija PR01042

 Dječji vrtić Rijeka, Sušak i More:    2.800,00 kuna
(Dječji vrtić Rijeka 1.529,00 kn, Dječji vrtić Sušak 763,00 kn, Dječji vrtić More 508,00 kn)

 Donatori:    8.000,00 kuna 

Otvaranje Olimpijskog festivala dječjih vrtića Republike Hrvatske – gradskog natjecanja u gradu 
Rijeci započinje podizanjem zastava, sviranjem himne i paljenjem olimpijske vatre. Nakon 
pozdravnih govora predstavnika Grada Rijeke i Hrvatskog olimpijskog odbora i službeno započinje 
natjecanje dječjih vrtića grada Rijeke. 

Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke da donese sljedeći 
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savez“ te ustanova „Dječji vrtić Rijeka“, „Dječji vrtić More“ i „Dječji vrtić Sušak“.
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