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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/19-04/106-53
URBROJ: 2170/01-15-00-19-56
Rijeka, 19. 9. 2019.

Gradonačelnik je 19. rujna 2019. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

Donose se izmjene i dopune odluka 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 izmjenama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja 

Vežica, u predloženom tekstu

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj 

školi Pećine, u predloženom tekstu

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj i Lane Golob



Grad Rijeka, Trpimirova 2, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr
Tel. ++38551209572, Fax. 209561 E-mail: sanda.susanj@rijeka.hr

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

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/19-05/47
URBROJ: 2170/01-04-00-19-1
Rijeka, 18.9.2019.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE

mr. sc. Vojku Obersnelu

Predmet: Prijedlog izmjena i dopuna Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi/ stručnih 

komunikacijskih posrednika u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 

2019./2020. godinu

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradila:

Lana Golob



Obrazloženje

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

novine“ broj 102/18 i 59/19), Gradonačelnik Grada Rijeke donio je Odluke o uključivanju 50 

pomoćnika u nastavi za 53 učenika s teškoćama te jednog stručnog komunikacijskog posrednika 

za jednu učenicu s teškoćama u 23 škole u nastavnoj godini 2019./2020. (KLASA: 023-01/19-

04/64-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-69 od 18. srpnja 2019. godine) i Odluke o uključivanju 

dodatnih šest pomoćnika u nastavi za šest učenika (KLASA: 023-01/19-04/106-53, URBROJ: 

2170/01-15-00-19-28 od 13. rujna 2019. godine).

Nakon donošenja Odluka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo nam je suglasnosti za 

osiguravanje dva pomoćnika u nastavi za dva učenika u OŠ Gornja Vežica te jednog stručnog 

komunikacijskog posrednika u OŠ Pećine.

Također, OŠ Gornja Vežica obavijestila nas je kako dva učenika Škole, kojima je Odlukom 

Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/19-04/64-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-69 od 

18. srpnja 2019. godine) odobrena podrška pomoćnika u nastavi, prelaze u drugu školu. S obzirom 

na promijenjene okolnosti, više ne postoji potreba za osiguravanjem pomoćnika za navedena dva 

učenika.

S obzirom na navedeno, predlažemo uvođenje ukupno 56 pomoćnika u nastavi za 59 učenika s 

teškoćama u razvoju te dva stručna komunikacijska posrednika za dvije učenice s teškoćama u 23 

škole kojima je osnivač Grad Rijeka u nastavnoj godini 2019./2020. Od navedenih 58 pomoćnika u 

nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika, 53 će se financirati sredstvima Europskog socijalnog 

fonda, a njih pet iz Proračuna Grada Rijeke (dva u OŠ Brajda, jedan u OŠ Podmurvice, jedan u OŠ 

Gornja Vežica i jedan u OŠ Pećine).

Stoga predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke izmjenu i dopunu navedenih Odluka o 

uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika 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 Izmjene i dopune Odluka 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 izmjenama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja 

Vežica,

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj 

školi Pećine.



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 izmjenama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica

I.

U Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica (KLASA: 023-
01/19-04/77-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 18. srpnja 2019.) u stavku 1. točka 6. i točka 7. 
mijenjaju se i glase:

„6. T.G., učenik 1. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava),
7. N.D., učenica 1. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)“.

II.

           U točki III. iza zagrade dodaju se riječi: „i dana 17. rujna 2019. godine (KLASA: 602-02/19-
07/01478, URBROJ: 533-06-19-0007)“.

III.

           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 izmjenama i dopunama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi 

Pećine

I.

U nazivu Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Pećine (KLASA: 023-
01/19-04/83-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 od 18. srpnja 2019. i KLASA: 023-01/19-04/117-
53, URBROJ: 2170/01-15-00-19-1 OD 13. rujna 2019.) iza riječi: „nastavi“ dodaju se riječi: „i 
stručnog komunikacijskog posrednika“.

II.

Točka I. mijenja se i glasi:
„U Osnovnoj školi Pećine uključuju se tri pomoćnika u nastavi i jedan stručni komunikacijski 

posrednik 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),
3. R.B., učenik 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava),
4. V.Ć., učenica 5. razreda – jedan stručni komunikacijski posrednik (predmetna 

nastava).“

III.

Točka II. mijenja se i glasi:
„Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednik 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).“

IV.

Točka III. mijenja se i glasi:
„Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je prethodnu suglasnost Gradu Rijeci za 

uključivanje pomoćnika i stručnog komunikacijskog posrednika iz točke I. ove Odluke dana 26. 
lipnja 2019. godine (KLASA: 602-02/19-07/01103, URBROJ: 533-06-19-0002), dana 25. srpnja 
2019. godine (KLASA: 602-02/19-07/01103, URBROJ: 533-06-19-0004) i dana 13. rujna 2019. 
godine (KLASA: 602-02/19-07/01103, URBROJ: 533-06-19-0007).“

V.

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