
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/18-04/1-14 
URBROJ: 2170/01-15-00-18-34 
Rijeka, 15. 1. 2018. 
 
 
 
 

Gradonačelnik je 15. siječnja 2018. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
o izmjeni i dopuni  

zaključka Gradonačelnika 
(KLASA: 023-01/17-04/76-8, URBROJ: 2170/01-15-00-17-7) 

 
 Zaključak Gradonačelnika (KLASA: 023-01/17-04/76-8, URBROJ: 2170/01-15-00-17-7) od 
04. listopada 2017. godine mijenja se na način da isti glasi: 
 „1. Prihvaća se prijedlog za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi u školskoj 
godini 2017./2018., na način da se predlaže uvođenje ukupno 4 pomoćnika u nastavi u školama 
OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ Škurinje i OŠ Vežica." 
 2. U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, za razdoblje drugog obrazovnog razdoblja 
tekuće školske godine najdulje do 15. lipnja 2018. osigurana su sredstva za financiranje 
pomoćnika u nastavi na pozicijama Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo PR00394, PR00395, 
PR00396, PR01281 i PR01270.   
 3. Sredstva će se isplaćivati prema nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i 
školstvo." 
 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Lane Golob 
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
3. Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke, n/r Nade Gunjača 
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Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 
KLASA: 600-01/18-05/3 
URBROJ: 2170/01-04-00-18-1 
Rijeka, 12.1.2018. 
 
 

Gradonačelniku Grada Rijeke  
Mr.sc. Vojku Obersnelu 

 
 
 
 
 
 
Predmet: Izmjena Zaključka o pomoćnicima u nastavi financiranim sredstvima Grada Rijeke 
(KLASA: 023-01/17-04/76-8, URBROJ: 2170/01-15-00-17-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pročelnica 
         Sanda Sušanj 
 
 
 
      #potpis# 
 
 
 
 

 
Materijal izradila: 
Lana Golob 
 
 



 
Obrazloženje 

 
Grad Rijeka ove je školske godine četvrti put osigurao sredstva za financiranje pomoćnika u 
nastavi za učenike s teškoćama iz Europskog socijalnog fonda, no radi odgovornog ponašanja 
prema učenicima s teškoćama u razvoju te adekvatnog odgovora na potrebe lokalne zajednice, 
pored navedenih sredstava Grad Rijeka od davne 2009. godine osigurava sredstva za dodatne 
pomoćnike u nastavi na teret općih prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke. Riječ je o 
učenicima koji u razdoblju prijave projekta na natječaj Europskog socijalnog fonda nemaju 
adekvatnu dokumentaciju. U ovoj školskoj godini prema traženju osnovnih škola te preporuci 
Povjerenstva Grada Rijeke, potrebno je bilo osigurati financijska sredstva za plaće 2 pomoćnika u 
nastavi u dvije osnovne škole, Osnovnoj školi Gornja Vežica i Osnovnoj školi Vežica. 
 
Međutim, Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obratile su se Osnovna škola Brajda i 
Osnovna škola Škurinje sa zahtjevom za osiguravanjem pomoćnika u nastavi u drugom 
obrazovnom razdoblju školske godine 2017./2018. Radi se o učenicima koji su tijekom prvog 
obrazovnog razdoblja bili u postupku dobivanja adekvatnog Rješenja o primjerenom obliku 
obrazovanja koji je okončan tek krajem prvog polugodišta. 
 
Budući da je Povjerenstvo Grada Rijeke temeljem dostavljene dokumentacije škola i uvida u razred 
utvrdilo kako je potreba uvođenja dodatnih pomoćnika u ovom slučaju opravdana, predlažemo 
izmjenu Zaključka o pomoćnicima u nastavi financiranim sredstvima Grada Rijeke. 
 
Mjesečna bruto 2 plaća pomoćnika u razrednoj nastavi iznosi 3.223,00 kuna, a u predmetnoj 
nastavi 3.955,50 kuna, sa svim pripadajućim doprinosima iz i na plaću, uključujući osnovni osobni 
odbitak. Pomoćnik će raditi 5 sati dnevno u OŠ Brajda i 4 sata dnevno u OŠ Škurinje, a uz 
troškove plaće bit će im osigurani i troškovi prijevoza. 
 
Dakle, od drugog obrazovnog razdoblja tekuće školske godine, a najdulje do 15. lipnja 2018., iz 
proračunskih sredstava Grada Rijeke financirat će se ukupno 4 pomoćnika u nastavi, za što su 
osigurana sredstva u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu. 
 
Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku donošenje sljedećeg 
 

 
        Z A K LJ U Č K A 

 
Zaključak KLASA: 023-01/17-04/76-8, URBROJ: 2170/01-15-00-17-7 od 04. listopada 2017. 
godine mijenja se na način da isti glasi: 
 

1. "Prihvaća se prijedlog za izbor učenika koji će imati pomoćnika u nastavi u školskoj godini 
2017./2018., na način da se predlaže uvođenje ukupno 4 pomoćnika u nastavi u školama 
OŠ Brajda, OŠ Gornja Vežica, OŠ Škurinje i OŠ Vežica." 

2. U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu, za razdoblje drugog obrazovnog razdoblja 
tekuće školske godine najdulje do 15. lipnja 2018. osigurana su sredstva za financiranje 
pomoćnika u nastavi na pozicijama Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo PR00394, 
PR00395, PR00396, PR01281 i PR01270.   

3. Sredstva će se isplaćivati po nalogu pročelnice Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo." 
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