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OBRAZLOŽENJE

Posljednjih dvadeset godina Fiumanka se razvila u prepoznatljivu i tradicionalnu lipanjsku 
gradsku, sportsko - rekreativnu i zabavnu manifestaciju u Rijeci koja se održava u Danima
zaštitnika grada, sv. Vida. U nadi da će epidemiološka situacija to omogućiti, 22. Fiumanka će se u 
Rijeci održati od 11. do 13. lipnja 2021. godine.  Organizatori su manifestacije Jedriličarski klub 
MAXI i Agencija 2. mjesto koji će sve aktivnosti i programe nastojati uskladiti s epidemiološkim 
okolnostima.  
Program 22. Fiumanke čine aktivnosti u riječkom akvatoriju, kao i u samoj riječkoj luci:
U četvrtak 10. lipnja održat će se likovni susret humanitarnog karaktera EX tempore u 
organizaciji Udruge +/-60, a u večernjim satima na brodu Marina koncert udruge LP rock i 
humanitarna aukcija slika također u organizaciji Udruge +/-60.
U petak 11. lipnja, na Trgu 111. brigade HV, održat će se Fešta od malog broda u organizaciji 
galerije Poneštrica na kojoj će djeca iz riječkih osnovnih škola organizirati regatu od izrađenih 
papirnatih brodića. Planirana je i dječja predstava na otvorenom, vođeno razgledavanje jedrilica u
luci, a u poslijepodnevnim satima na trgu bi počelo drugo izdanje kreativnog događanja Placa pod 
zvjezdanim riječkim nebom u organizaciji galerije Poneštrica u suorganizaciji s TZ grada Rijeke. 
U večernjim satima na Gatu Karoline Riječke, tvrtka Promocija organizira besplatan koncert za 
građane na kojem će nastupiti bend Grooversi. 

Također u petak 11. lipnja, održat će se Business Woom Day, poslovno događanje 
zatvorenoga tipa u hibridnom formatu na kojem će se, unatoč epidemiološkim okolnostima, 
zahvaljujući novim tehnologijama, razgovarati o održivosti i mobilnosti na globalnoj razini. 
Ovogodišnji Business Woom Day posvećen je energetskoj održivosti, zelenoj ekonomiji i utjecaju 
klimatskih promjena na razvoj mediteranske i pomorske industrije i dio je Europskog zelenog 
tjedna i 10. energetske konferencije otoka Krka. Mjesto održavanja panela je Botel Marina dok će 
sudionici u popodnevnim satima zajedriti na prvoj Business Woom regati. Organizator događaja je 
tvrtka Business Sailing and Woom uz tehničku i medijsku podršku JK Maxi i Agencije 2.mjesto.  

U subotu 12. lipnja tijekom dana na Terminalu će se održati prigodan dnevni i večernji 
glazbeni program u organizaciji koncesionara, kao i proglašenje pobjednika Fiumanke koje 
organizira JK Maxi, dok će na Gatu Karoline Riječke tvrtka Promocija organizirati koncert zabavne 
glazbe pod nazivom Povratak u 80'- te  ili večer country glazbe, a budući da se čeka potvrda 
izvođača.  

Istoga dana zajedrit će 22. Velika Fiumanka i epidemiološkoj situaciji prilagođena 
jednodnevna medijska regata, čiji je suorganizator HRT.

U nedjelju 13. lipnja održat će se i Rotary regata čiji je organizator RC Rijeka uz tehničku 
podršku JK MAXI i Agencije 2. mjesto

U subotu 12. i nedjelju 13. lipnja, u suradnji s Riječkim sportskim savezom, održat će se 
1. SUP regata Fiumanka (regata daski za jedrenje i veslanje). 
Uz navedene dijelove programa, tjedan dana prije regate, u subotu 5. lipnja na Platku će se jedriti 
drugo izdanje regate modela Jako mala Fiumanka za  klasu Dragon. Organizator je Savez 
sportske rekreacije „Sport za sve“, kojem JK Maxi pruža tehničku i medijsku podršku.
Napominje se da su, ovisno o epidemiološkim okolnostima, mjerama i preporukama, moguće 
izmjene u planiranom programu manifestacije Fiumanka 2021. 
Kao i prethodnih godina Fiumanka je besplatna za sudionike i posjetitelje te se ocjenjuje da je riječ 
o kvalitetnoj tradicionalnoj manifestaciji koja pridonosi razvoju urbanoga turizma u Rijeci,  i pruža 
građanima raznovrsne i dobro prihvaćene sportske, rekreativne, edukativne i zabavne sadržaje.  
Zbog svega navedenoga, organizatori su zatražili financijsku i logističku potporu za realizaciju 
manifestacije. Slijedom navedenog predlaže se donošenje sljedećeg

z a k l j u č k a

1. Prihvaća se informacija o organizaciji 22. Međunarodne jedriličarske regate Fiumanka 
2021. koja se održava od 5. do 13. lipnja 2021. godine, kao i pokroviteljstvo Grada Rijeke nad tom 
manifestacijom.

2. Odobrava se organizatoru financijska potpora kako slijedi:
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“.



3. Za tehničku realizaciju pratećeg programa, odobrava se bez naknade i zadužuju odjeli, 
ustanove i trgovačka društva:

1.1. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
1.1.1. zauzeće javne površine Trga 111. brigade HV 11. lipnja 2021.
1.1.2. razvođenje elektroenergetskih priključaka uz dežurstvo električara 11. i 12.

lipnja 2021. na Gatu Karoline Riječke za potrebe koncerta, snage 4x32 A, 1x63 
A

1.1.3. Prijevoz, postavljanje i korištenje 40 komada zaštitnih ograda na Gatu Karoline 
Riječke za 11. i 12. lipnja 2021.

1.1.4. Dnevno čišćenje Gata Karoline Riječke i prostora Rive za vrijeme i po završetku 
manifestacije kao i dostavu 10 kanti od 200L 

1.2. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
Izdavanje odobrenja za produženo radno vrijeme ugostitelja na Gatu Karoline Riječke 11. i 

12. lipnja 2021. godine do 02.00 sati
1.3. Ured Grada

1.3.1. natkrivanje pozornice na Gatu Karoline Riječke  tendom dimenzija 10.00 m x 
8.00 m

1.3.2. usluga ozvučenja i rasvjete za dva koncerta na Gatu Karoline Riječke, 
1.3.3. postava 8 eko WC-a i 1 eko WC-a za invalide za dane 11. , 12. i 13. lipnja s 

čišćenjem 12. i 13. lipnja 2021. u jutarnjim satima
1.3.4. angažiranje redarske službe do 100 radnih sati, sukladno zaključenom ugovoru 

o javnoj nabavi,
1.3.5. koordinacija navedenoga pokroviteljstva Grada Rijeke i sveukupne logističke 

potpore ovoj manifestaciji.
1.4. TD RIJEKA plus d.o.o.
a) Od 10. (od 22.00h) do 13. lipnja (do 20.00 h) 2021. godine predlaže se ustupiti 

organizatoru bez naknade parkirališna mjesta na dijelu Putničke obale, uz Rivu Boduli –
od ulazne rampe kod Transadrie 20 mjesta s desne strane - i ispred Gata Karoline 
Riječke (od lanca do Caffe bara Karolina) radi organizacije zabavnog programa na 
kopnu.

1.5. Hrvatski kulturni dom na Sušaku
Osigurati pozornicu dimenzija 8,00 m x 7,00 m. s uslugom prijevoza, montaže (11. 
lipnja) i demontaže (13. lipnja nakon demontaže krova).

2. Troškove koji proizađu iz provođenja ovog zaključka, snosit će:
a) Odjel gradske uprave za komunalni sustav za radove iz točke 3.1.2. i  3.1.3.,
b) Odjel gradske uprave za poduzetništva za radove iz točke 3.2.,
c) Ured Grada za usluge iz točke 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4.
d) KD Čistoća za radove iz točke 3.1.4.,
e) TD Rijeka plus d.o.o. za radove iz točke 3.4., 
f) Hrvatski kulturni dom na Sušaku za radove iz točke 3.5.
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