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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/64-50
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Gradonačelnik je 18. srpnja 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donose se Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika 
u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 2019./2020. godinu, kako slijedi:
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Belvedere,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Brajda,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Eugen Kumičić,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Fran Franković,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Ivana Zajca,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kantrida,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kozala,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Nikola Tesla,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pećine,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pehlin,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Podmurvice,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare San Nicolo,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Srdoči,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Škurinje,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Trsat,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vežica,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vladimir Gortan,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Zamet,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje,
- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za autizam.

u predloženom tekstu.
GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL
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Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
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2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Obrazloženje

Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne 

novine“ broj 102/18 i 59/19), osnivač škola, po dobivanju prethodne suglasnosti Ministarstva 

znanosti i obrazovanja, donosi odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi, odnosno stručnih 

komunikacijskih posrednika. Grad Rijeka sredstva za ovu namjenu osigurao je iz Europskog 

socijalnog fonda, u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u 

nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim 

i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ te iz vlastitih proračunskih sredstava. 

Gradu Rijeci 2017. godine odobreno je provođenje projekta UP.03.2.1.03.0006 „RInkluzija- Riječki 

model podrške učenicima s teškoćama“ kojim je osigurano 9.785.188,80 kuna, od čega je 

8.317.410,48 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a 1.467.778,32 kuna iz 

proračuna Grada Rijeke. Sredstva su namijenjena s ciljem pružanja potpore inkluziji učenika s 

teškoćama u razvoju u školama kojima je osnivač Grad Rijeka tijekom četiri školske godine. 

Glavne aktivnosti projekta su zapošljavanje i edukacija pomoćnika u nastavi te razne popratne 

aktivnosti koje su potrebne za uspješnu realizaciju rada pomoćnika, za ostvarenje navedenog 

projektnog cilja te senzibiliziranje javnosti o inkluzivnom odgoju i obrazovanju. Pored sredstava 

osiguranih iz Europskog socijalnog fonda, Grad Rijeka u vlastitom je proračunu osigurao sredstva 

za financiranje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za one učenike koji je 

takav oblik podrške zaista potreban, a čija dokumentacija nije spremna u trenutku prijave učenika 

za sufinanciranje iz sredstava Projekta.

Gradu Rijeci pristigli su prijedlozi o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih 

posrednika za 79 učenika s teškoćama te jedan prijedlog o neuključivanju pomoćnika u nastavi za 

učenicu s teškoćama, a koje je donijelo stručno povjerenstvo Ureda državne uprave Primorsko-

goranske županije.

Za predloženih 79 učenika s teškoćama Ministarstvo znanosti i obrazovanja Gradu Rijeci dalo je 

suglasnost za uključivanje pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 63 učenika 

s teškoćama u razvoju, nije dalo suglasnost za osam učenika s teškoćama, dok su prijedlozi za 

uključivanje pomoćnika u nastavi za preostalih osam učenika upućeni nadležnom Ministarstvu na 

razmatranje. 

Važno je istaknuti kako broj prijavljenih učenika za iduću školsku godinu znatno prelazi broj 

prijavljenih učenika s teškoćama u razvoju iz prethodnih godina. Kako je većinom riječ o 

učenicima koji se već nalaze u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja, izgledno je da se 

potrebe škola nisu mogle naglo povećati za onoliki broj prijava koliko ih je Grad Rijeka zaprimio. 

Stoga zaključujemo da su osigurana sredstva, temeljena na procjeni stručnjaka i godinama 

iskustva, dostatna za zadovoljiti sve potrebe. 

Važno je napomenuti i da su detaljnim pregledom pristigle dokumentacije utvrđene mnoge 

nepravilnosti. Tako se u svakom razrednom odjelu, čak i onom koji broji samo osam učenika, a 

koji pohađa više učenika s teškoćama kojima se predlaže osiguravanje podrške pomoćnika u 

nastavi, predlaže uvođenje zasebnog pomoćnika za svako od prijavljene djece. Gradu Rijeci 

upućen je i prijedlog za uključivanje pomoćnika u nastavi za učenika koji nema doneseno Rješenje 

o primjerenom obliku obrazovanja. Ovdje bismo napomenuli kako je, sukladno Pravilniku o 

pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, obvezno priložiti Rješenje 

prilikom prijave učenika. Nadalje, prihvaćena je i odobrena dokumentacija učenika koja sadrži 

netočne navode, dajući privid postojanja temelja za uključivanje pomoćnika u nastavi za učenika 



koji u stvarnosti nema zadovoljene kriterije, odnosno takav oblik podrške za njega nije adekvatan. 

Predloženo je i uključivanje pomoćnika u nastavi u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama u 

skupinama djece koje broje samo dva učenika te je predloženo da tom pomoćniku u nastavi tjedno 

zaduženje iznosi 40 sati, iako je, s obzirom na opis poslova pomoćnika u nastavi definiranih 

Pravilnikom, potpuno nejasno što bi pomoćnik u nastavi trebao raditi svakim radnim danom po 

osam sati.

Zbog sustava odobravanja pomoćnika u nastavi koji je u praksi bio uvriježen prije donošenja 

spomenutog Pravilnika te nastavno na dugogodišnje iskustvo osiguravanja pomoćnika u nastavi, 

Grad Rijeka je zamijetio:

- veliki broj nelogičnosti u dostavljenim prijedlozima,

- pogrešne, neprovjerene informacije sadržane u dostavljenim prijedlozima,

- neadekvatan sustav bodovanja učenika s teškoćama u razvoju,

- neselektivno odobravanje zahtjeva škola,

- praksu u kojoj suglasnost za uvođenje pomoćnika u nastavi daje za svako dijete bez 

obzira na teškoće i bez obzira je li takav oblik podrške uopće koristan za učenika.

Sustav procjene potreba za osiguravanjem pomoćnika u nastavi definiran Pravilnikom, koji 

omogućava odobravanje pomoćnika u nastavi za svako dijete, bez ikakvih kriterija, bez procjene 

šire slike i stvarnih potreba, dovodi u pitanje samu inkluziju i može imati vrlo negativne posljedice 

za samo dijete. Naime, time potencijalno stvaramo razred unutar razreda, izolirajući dijete i 

pomoćnika u nastavi u zasebnu cjelinu, izdvojenu iz razreda. Time s jedne strane učeniku s 

teškoćama oduzimamo priliku da se, uz podršku svojih vršnjaka, kao iznimno vrijednog oblika 

podrške, osamostali, socijalizira i integrira.  S druge strane, drugim učenicima oduzimamo priliku 

da se, na prirodan način, provodeći zajedno vrijeme u školi, uče prihvaćanju različitosti, da 

razvijaju toleranciju, empatiju i, u konačnici, nova prijateljstva.

Nejasni su stoga motivi donošenja Pravilnika koji postavlja takvu praksu. Nejasni su motivi zbog 

kojih nadležno Ministarstvo čini se formira praksu odobravanja pomoćnika u nastavi za svako 

dijete iako je struka donijela jasan zaključak kako pomoćnik u nastavi nije adekvatan oblik podrške 

za svako dijete, upravo suprotno. Nameće se pitanje ima li Ministarstvo zaista na umu najbolji 

interes svakog djeteta.

U skladu s navedenim, u nastavnoj godini 2019./2020. Grad Rijeka donosi odluke o 

uključivanju 50 pomoćnika u nastavi za 53 učenika s teškoćama u sklopu projekta 

„RInkluzija“ te odluku o uključivanju jednog stručnog komunikacijskog posrednika za jednu 

učenicu s teškoćama financiranog iz Proračuna Grada u 23 škole kojima je osnivač Grad 

Rijeka.

Stoga predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje odluka o uključivanju pomoćnika u 

nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za predložene učenike u nastavnoj godini 2019./2020. 

godini.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K L J U Č K A

1. Donose se Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u 

osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 2019./2020. godinu, kako slijedi:

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare 

Belvedere,



- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Brajda,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Eugen Kumičić,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Fran Franković,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Ivana Zajca,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kantrida,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kozala,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Nikola Tesla,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pećine,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pehlin,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Podmurvice,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare San 

Nicolo,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Srdoči,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Škurinje,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Trsat,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vežica,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vladimir Gortan,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Zamet,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje,

- Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za autizam.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Belvedere

I.

U Osnovnoj školi - Scuola elementare Belvedere uključuju se dva pomoćnika u nastavi za 
učenike, i to kako slijedi: 

1. D.B., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. R.O., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju stručnog komunikacijskog posrednika u Osnovnoj školi Brajda

I.

U Osnovnoj školi Brajda uključuju se jedan stručni komunikacijski posrednik za učenicu, i to 
kako slijedi: 

1. H.B. učenica 8. razreda – jedan stručni komunikacijski posrednik (predmetna nastava).

II.

Stručni komunikacijski posrednik iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje stručnog komunikacijskog posrednika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. 
godine (KLASA: 602-02/19-07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar

I.

U Osnovnoj školi Centar uključuju se šest pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. A.M i L.B., učenice 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. D.P. i G.Ž.,  učenici 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
3. I.B., učenik 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
4. I.B., učenik 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
5. P.K. i M.D., učenici 3. razreda – 1 pomoćnik (razredna nastava)
6. V.B., učenik 2. razreda – 1 pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Eugen Kumičić

I.

U Osnovnoj školi Eugen Kumičić uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenicu, i to 
kako slijedi: 

1. E.K., učenica 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Fran Franković

I.

U Osnovnoj školi Fran Franković uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenika, i to 
kako slijedi: 

1. A.P., učenik 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



                         

Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi

I.

U Osnovnoj školi – Scuola elementare Gelsi  uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za 
učenika, i to kako slijedi: 

1. D.B., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica

I.

U Osnovnoj školi Gornja Vežica uključuju se sedam pomoćnika u nastavi za učenike, i to 
kako slijedi: 

1.   V.C., učenica 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. T.T.,  učenica 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
3. M.M., učenica 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
4. L.Č., učenica 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
5. N.M., učenik 8. razreda – 1 pomoćnik (predmetna nastava)
6. D.M.D., učenica 3. razreda – 1 pomoćnik (razredna nastava)
7. D.O., učenik 2. razreda – 1 pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Ivana Zajca

I.

U Osnovnoj školi Ivana Zajca uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenika, i to kako 
slijedi: 

1. A.Č., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kantrida

I.

U Osnovnoj školi Kantrida uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi: 

1. L.I., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. E.O., učenica 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kozala

I.
U Osnovnoj školi Kozala uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. C.V. , učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. A.F. , učenik 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Nikola Tesla

I.

U Osnovnoj školi Nikola Tesla uključuju se tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi: 

1. V.Č.J., učenik 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
2. D.G., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
3. V.Z., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pećine

I.

U Osnovnoj školi Pećine uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. M.R., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. N.Ž., učenik 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pehlin

I.

U Osnovnoj školi Pehlin uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. L.Š., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
2. I.K., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Podmurvice

I.

U Osnovnoj školi Podmurvice uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi: 

1. D.A., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. A.L.., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare San Nicolo

I.

U Osnovnoj školi – Scuola elementare San Nicolo uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za 
učenicu, i to kako slijedi:

1. E.D.L., učenica 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



                         

Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Srdoči

I.

U Osnovnoj školi Srdoči uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. D.M., učenik 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
2. M.M., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Škurinje

I.

U Osnovnoj školi Škurinje uključuju se tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. L.V., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
2. T.J., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
3. J.P., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Trsat

I.

U Osnovnoj školi Trsat uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. D.D., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
2. L.P., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vežica

I.

U Osnovnoj školi Vežica uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenika, i to kako slijedi: 

1. J.M., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vladimir Gortan

I.

U Osnovnoj školi Vladimir Gortan uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenika, i to 
kako slijedi: 

1. M.B. , učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Zamet

I.

U Osnovnoj školi Zamet uključuju se četiri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1.   K.M., učenica 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)
2. A.R., učenik 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
3. L.K., učenica 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)
4. N.Š., učenik 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava)

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u predmetnoj 
nastavi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje

I.

U Centru za odgoj i obrazovanje uključuju se tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi: 

1. D.K., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik 
2. I.R.M., učenik 4. OOS – jedan pomoćnik 
3. F.Ć. , učenik 2. OOS – jedan pomoćnik 

II.

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada 
Rijeke donosi 

O D L U K U
o uključivanju pomoćnika u nastavi u Centru za autizam

I.

U Centru za autizam uključuje se jedan pomoćnik u nastavi za učenika, i to kako slijedi: 

1. V.B., učenik 2. razreda – jedan pomoćnik 

II.

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2019./2020. (tjedni fond od 25 sati u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi).

III.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 
uključivanje pomoćnika iz točke I. ove Odluke dana 26. lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002).

IV.

Zadužuje se Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo za provedbu ove Odluke.
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