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

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
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Rijeka, 16. 4. 2020.

Gradonačelnik je 16. travnja 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Donose se Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih 
posrednika u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 2020./2021. 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 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,
u predloženom tekstu.

2. Donosi se Odluka o odbijanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje za 
nastavnu 2020./2021. godinu i to kako slijedi:
- Odluka o odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo,
n/r Sande Sušanj i Marije Japundže
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X



 

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: 600-01/20-05/10 
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1 
Rijeka, 14.4.2020. 
 

 

 

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE 

        mr. sc. Vojku Obersnelu 

 
 
 
 
Predmet: 
 

 Prijedlog Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi/ stručnih komunikacijskih  
posrednika u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu 2020./2021.  
godinu 
 

 Prijedlog Odluke o odbijanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje za 
nastavnu 2020./2021. godinu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Pročelnica 
         Sanda Sušanj 
 
 
 
      #potpis# 
 
 
 
 
 

Materijal izradila: 
Marija Japundža Broznić 



Obrazloženje 

Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim 

posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20), nakon razmatranja zahtjeva 

Stručnog povjerenstva nadležnog upravnog tijela, osnivač donosi odluku o priznavanju ili 

odbijanju prava na potporu 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 64 učenika s teškoćama. U skladu s navedenim, u nastavnoj 

godini 2020./2021. Grad Rijeka donosi odluke o uključivanju 53 pomoćnika u nastavi za 57 

učenika s teškoćama u sklopu projekta „RInkluzija“ školama kojima je osnivač Grad Rijeka.  

Svi prijedlozi redovnih osnovnih škola kojima je osnivač Grad Rijeka su prihvaćeni što 

u konačnici znači da će se za sve predložene učenike i osigurati takav oblik podrške.  

Od Centra za odgoj i obrazovanje, vodeće ustanove na području naše Županije u kojoj 

se provodi odgoj, obrazovanje, habilitacija, rehabilitacija te radno i stručno osposobljavanje 

djece i mladeži s intelektualnim teškoćama i drugim utjecajnijim teškoćama u razvoju zaprimili 

smo čak 10 prijedloga za uvođenje pomoćnika u nastavi. Naš Odjel već dugi niz godina 

podupire viziju o prerastanju navedene ustanove u vodeći referalni centar na ovom području i 

u tom smjeru smo se i više puta obraćali nadležnom Ministarstvu, a što je bio i jedan od 

osnovnih razloga za sklapanje ugovora o partnerstvu i na projektu RInkluzija. Međutim, kako 



u spomenutoj ustanovi radi i svakodnevno djeluje respektabilan broj eminentnih stručnjaka iz 

područja edukacijske rehabilitacije, a istovremeno zbog specifičnosti teškoća učenika 

razredi/odgojno-obrazovne skupine broje dva, tri, četiri do maksimalno šest učenika, 

smatramo kako velik broj pomoćnika u nastavi nije opravdan oblik podrške učenicima u tom 

sustavu. Vjerujemo kako specifičnost rada s djecom s utjecajnim teškoćama nosi brojne 

poteškoće no isto tako smatramo da se stručnjaci u Centru za odgoj i obrazovanje vrlo dobro 

nose s izazovima svakodnevice obzirom na svoje kompetencije, znanja, iskustvo i cjeloživotno 

obrazovanje.  

Također imamo informaciju kako je u Centru zaposlen i određen broj pomoćnika 

financiranih od različitih udruga te Primorsko-goranske županije te trenutno nemamo jasnu 

informaciju hoće li se to nastaviti i u idućoj školskoj godini. Iz svih gore navedenih razloga, uz 

Odluku o prihvaćanju prava na pomoćnika u nastavi za troje učenika koji su i do sada imali taj 

oblik podrške, donosimo i Odluku o odbijanju 7 zahtjeva za pomoćnike. 

 

Stoga predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje odluka o uključivanju 

pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za predložene učenike u nastavnoj 

godini 2020./2021. te odluke o odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u nastavnoj 

godini 2020./2021. 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 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. 

2. Donosi se Odluka o odbijanju pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje 

za nastavnu 2020./2021. godinu i to kako slijedi: 

- Odluka o odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i 

obrazovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 6. stavka 10. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim 
komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20), 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 četiri pomoćnika u 
nastavi za učenike, i to kako slijedi:  

 
1. D. B., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. R. O., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
3. L. P., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
4. L. 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 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), Gradonačelnik 
Grada Rijeke donosi  
 

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

 
I. 
 

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

 
1. L. Š., učenik 2. razreda - jedan pomoćnik (razredna nastava) 

II. 
 

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), Gradonačelnik 
Grada Rijeke donosi  
 

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

 
I. 
 

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

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

 
II. 

 
Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 

nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 7. 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. 
 

 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, 59/19 i 22/20), 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 uključuje se šest pomoćnika u nastavi za učenike, i to 
kako slijedi:  

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

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenika, i to 
kako slijedi:  

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

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. E. O., učenica 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
2. F. S., učenik 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 8. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. D. G., učenik 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava) 
3. V. Z., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava) 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi:  

 
1. M. R., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. N. Ž., učenik 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
3. V. Ć., učenica 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava) 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. I. K., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi:  

 
1. D. A., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
2. A. L., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
3. K. V., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava) 
 

II. 
Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 

nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 učenika:  

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

 
II. 

 
Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 

godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 7. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. M. M., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. T. J., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
3. J. 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 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. L. A. D., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), Gradonačelnik 
Grada Rijeke donosi  
 

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

 
I. 
 

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

 
1. J. M., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava), 
2. L. N., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
3. L. K., učenik 2. razreda - jedan pomoćnik (razredna nastava), 
4. D. 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 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 uključuju se dva pomoćnika u nastavi za učenike, i 
to kako slijedi:  

 
1. M. B. , učenik 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 
2. C. M., učenik 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnik u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuje se u nastavu za razdoblje nastavne 
godine 2020./2021. (tjedni fond od 25 sati u predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 tri pomoćnika u nastavi za učenike, i to kako 
slijedi:  

 
1. K. M., učenica 5. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 

 
2. L. K. i D. B., učenici 6. razreda – jedan pomoćnik (predmetna nastava), 

 
3. J. S., učenik 3. razreda - jedan pomoćnik (razredna nastava). 
 

II. 
 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 20 sati u razrednoj nastavi, odnosno 25 sati u 
predmetnoj nastavi). 
 

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, 59/19 i 22/20), 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 3. razreda – jedan pomoćnik, 
2. I. R. M., učenik 4. OOS – jedan pomoćnik 
3. F. Č., učenik 2. OOS – jedan pomoćnik 

 
II. 

 

Pomoćnici u nastavi iz točke I. ove Odluke uključuju se u nastavu za razdoblje 
nastavne godine 2020./2021. (tjedni fond od 25 sati u posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi). 

 

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, 59/19 i 22/20), Gradonačelnik 
Grada Rijeke donosi  

 

O D L U K U 
o odbijanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Centru za odgoj i obrazovanje 

I. 

U Centru za odgoj i obrazovanje odbija se pravo na potporu za učenike, i to kako slijedi:  

1. M. G., učenica 1. razred SŠ 
2. J. M., učenik 8. razred 
3. M. I., 2. razred 
4. V. G., učenik 3. razred SŠ 
5. V. D., 1. OOS 
6. E. K., 2. OOS 
7. J. Č., 1. OOS 

 
 

II. 
 

 Roditelji učenika ili škola mogu, putem osnivača, u roku od 15 dana od primitka odluke 
o odbijanju prava na potporu, podnijeti Ministarstvu znanosti i obrazovanja primjedbe na 
odluku sukladno odredbama članka 6. stavka 11. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i 
stručnim komunikacijskim posrednicima.     
 
 
 

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