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O b r a z l o ž e nj e

Od 17. do 23. veljače 2020. godine u Rijeci održat će se, deveta po redu, manifestacija Rijeka 

psihologije u zajedničkoj organizaciji Odsjeka za psihologiju i Centra za primijenjenu psihologiju 

Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke, Sveučilišnog savjetovališnog centra, Ri 

Psi Alumni kluba, Udruge studenata psihologije „Psirius“, Društva psihologa Primorsko-goranske 

županije te Udruge SOS Rijeka -  centar za nenasilje i ljudska prava.

Cilj manifestacije je popularizacija psihologije i promicanje njezinog položaja u društvu kroz 

organizaciju popularnih predavanja, radionica, tribina, promocija, debata, izložbi i znanstvenih 

kafića u različitim prostorima u Rijeci i okolici. Osim promocije struke, Rijeka psihologije 2020. 

ima i humanitarni karakter -  prodajom promotivnih materijala prikupljat će se sredstva za nabavu 

opreme za djecu s teškoćama iz spektra autizma koja pohađaju Podcentar predškolskog 

odgoja Maestral Dječjeg vrtića Rijeka.

Cjelokupna organizacija i koordinacija manifestacije, kao i aktivnosti koje će se održati u tom 

tjednu, provodit će se isključivo na volonterskoj osnovi. 

Predsjednica Organizacijskog odbora Rijeke psihologije Ines Jakovčić obratila se Gradu Rijeci sa 

zamolbom za ponovnom suradnjom u organiziranju aktivnosti i sufinanciranjem manifestacije 

na sljedeći način:

 sudjelovanjem u radu Organizacijskog odbora Rijeke psihologije 2020.;

 osiguravanjem štanda s priključkom za struju ispred bivše zgrade Hrvatske pošte na Korzu 

za potrebe prodaje promotivnih materijala za humanitarnu akciju, i to od 17. do 22. veljače 

2020. godine u terminu od 10.00 do 16.00 sati, bez naknade; 

 omogućavanjem korištenja prostora Gradske vijećnice Grada Rijeke za održavanje 

programskih aktivnosti tijekom trajanja manifestacije; 

 omogućavanjem postavljanja uličnih bannera na prostorima grada Rijeke gdje Grad ima 

koncesiju, bez naknade;

 korištenjem prostora Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku za potrebe izvođenja predstave 

„U mojoj glavi“ koja će se održati 18. veljače 2020. godine s početkom u 19 sati, bez 

naknade;

 korištenjem mikrofona AKG C547 ustanove Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u 

Rijeci za potrebe izvođenja predstave „U mojoj glavi“ koja će se održati 18. veljače 2020.

godine u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, bez naknade;

 sudjelovanjem u troškovima suorganizacije manifestacije za tisak promotivnih i 

promidžbenih materijala.

Temeljem dugogodišnje uspješne suradnje u zajedničkoj organizaciji ove važne manifestacije, 

predlažemo Gradonačelniku prihvaćanje zamolbe za sudjelovanjem u radu Organizacijskog 

odbora te za pružanjem tražene potpore i sudjelovanju u troškovima organizacije. U Organizacijski 

odbor Rijeke psihologije 2020. uključena je suradnica iz Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo 

Grada Rijeke, Lana Golob. 



Slijedom navedenoga, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. Prihvaća se informacija o održavanju manifestacije Rijeka psihologije od 17. do 23. veljače 

2020. godine u Rijeci.

2. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za organizacijsku podršku u provedbi 

manifestacije Rijeka psihologije.

3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za komunalni sustav da, bez naknade, omogući postavljanje 

uličnih bannera na prostorima grada Rijeke gdje Grad ima koncesiju te da odobri korištenje 

javne površine na Korzu, ispred bivše zgrade Hrvatske pošte, postavi štand i osigura priključak 

za struju na kojem će se održavati promotivne aktivnosti manifestacije Rijeka psihologije, i to 

od 17. do 22. veljače 2020. godine. Radno vrijeme štanda bit će od 10.00 do 16.00 sati.

4. Zadužuje se Ured Grada da omogući korištenje prostora Gradske vijećnice za održavanje 

programskih aktivnosti Rijeke psihologije tijekom trajanja manifestacije.

5. Zadužuje se Hrvatski kulturni dom na Sušaku da, bez naknade, omogući korištenje vlastitog 

prostora za potrebe izvođenja predstave „U mojoj glavi“ koja će se održati 18. veljače 2020.

godine s početkom u 19 sati.

6. Zadužuje se Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca u Rijeci da, za potrebe izvođenja 

predstave „U mojoj glavi“ koja će se održati 18. veljače 2020. godine u Hrvatskom kulturnom 

domu na Sušaku, bez naknade omogući korištenje mikrofona AKG C547.

7. Sredstva za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka 

osigurana su u Proračunu Grada Rijeke za 2020. godinu, u okviru Razdjela 004 - Odjel 

gradske uprave za odgoj i školstvo, Glave 00401, Programa 1106: Program u funkciji odgoja i 

obrazovanja, Aktivnosti A110602: Donacije ustanovama i udrugama, pozicije PR00289 -

Tekuće donacije u novcu, u iznosu od 5.000,00 kn. Sredstva će se isplatiti po nalogu 

pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

8. Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo da s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u 

Rijeci zaključi Ugovor o suorganizaciji i sufinanciranju manifestacije Rijeka psihologije.
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