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Gradonačelnik je 28. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Donosi se Odluka o ispravku Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi 
– Scuola elementare Belvedere. 

2. Donose se izmjene i dopune odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih 
komunikacijskih posrednika u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Rijeka za nastavnu godinu 
2020./2021., kako slijedi: 

• Odluka o izmjenama i dopunama 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 Brajda. 

 
GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj, Marije Japundža Broznić, 
Maje Manestar 
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Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/46
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 25.9.2020.

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 2020./2021. godinu

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradile:

Marija Japundža Broznić

Maja Manestar



O b r a z l o ž e nj e

Temeljem Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima 

(„Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20, u daljnjem tekstu: Pravilnik), a u sklopu projekta 

„RInkluzija - Riječki model podrške učenicima s teškoćama“, Gradonačelnik Grada Rijeke donio je

16. travnja 2020. godine Odluku o uključivanju pomoćnika u nastavi u osnovnoj školi (u daljnjem 

tekstu: Odluka) za 21 osnovnu školu čiji je Grad Rijeka osnivač te njima odredio uključivanje 

ukupno 53 pomoćnika u nastavi za 57 učenika s teškoćama

Budući da su zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19 kasnila 

psihologijska testiranja za učenike s teškoćama koji će u školskoj 2020./2021. godini pohađati prvi 

razred, dokumentacija za ove učenike zaprimana je naknadno te je stoga bilo nužno u rujnu ove 

godine donijeti izmjene i dopune pripadajućih Odluka za osnovne škole Belvedere, Centar, Gornja 

Vežica, Kantrida, Nikola Tesla, Pećine, Pehlin, Podmurvice, San Nicolo, Trsat, i Zamet.

Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo zaprimio je sredinom mjeseca rujna još dva 

mišljenja Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske 

županije (u daljnjem tekstu: Mišljenje) o pravu na potporu pomoćnika u nastavi, a koja je 

razmatralo Povjerenstvo Grada Rijeke u postupku radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u 

nastavi ili stručnoga komunikacijskog posrednika.

Radi se o jednoj učenici koja pohađa prvi razred OŠ Gornja Vežica, a koja temeljem 

Mišljenja ima pravo na potporu pomoćnika u nastavi, koju ovime i predlažemo. Također, sukladno 

članku 2. stavku 1. Pravilnika u kojem se navodi (citiramo) „Pomoćnik u nastavi može pružati 

potporu jednom ili dvoje učenika u istom razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima…“, 

predlažemo da spomenuta učenica dijeli pomoćnika u nastavi s nekim od učenika za koga školska 

koordinatorica pomoćnika u suradnji s ostalim stručnim suradnicima smatra da je optimalno s 

obzirom na okolnosti slučaja. Nadalje, u istoj je školi došlo do odlaska jednog učenika kojem je 

ranije bio dodijeljen pomoćnik u nastavi te je stoga nužno učiniti izmjenu Odluke. Obzirom na sve 

gore navedeno, predlažemo donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uključivanju 

pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Gornja Vežica (KLASA: 023-01/20-04/37-59, URBROJ: 

2170/01-15-00-20-1 od 16. travnja 2020. i KLASA: 023-01/20-04/79-65, URBROJ: 2170/01-15-00-

20-68 od 2. rujna 2020.). 

Povjerenstvo je razmatralo i naknadno pristiglu dokumentaciju za učenicu koja pohađa OŠ 

Brajda. Za spomenutu učenicu dokumentacija je kasnije zaprimljena budući da je učenica zbog 

višestrukih teškoća oslobođena već započetog školovanja za razdoblje od godinu dana, odnosno 

do 25. rujna 2020. Učenica 7. razreda nastaviti će školovanje kod kuće, uz nužnu podršku 



stručnog komunikacijskog posrednika zbog bilateralne nagluhosti i komuniciranja isključivo na 

hrvatskom znakovnom jeziku. Obzirom na navedeno, predlažemo izmjenu i dopunu Odluke o 

uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Brajda (KLASA: 023-01/20-04/34-59, URBROJ: 

2170/01-15-00-20-1 od 16. travnja 2020. godine).

Nadalje, naknadnim pregledom utvrđene su pogreške u pisanju u Odluci o uključivanju 

pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi – Scuola elementare Belvedere (KLASA: 023-01/20-04/33-

59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 16. travnja 2020. godine i KLASA: 023-01/20-04/79-65, 

URBROJ: 2170/01-15-00-20-65 od 2. rujna 2020.) te ovime predlažemo ispravak navedene 

odluke. 

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K L J U Č K A

1. Donosi se Odluka o ispravku Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi –

Scuola elementare Belvedere

2. Donose se izmjene i dopune Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi/stručnih 

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

godinu 2020./2021., kako slijedi:

 Odluka o izmjenama i dopunama 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 Brajda.



Na temelju članka 6. stavka 8. 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 ispravku Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi
u Osnovnoj školi – Scuola elementare Belvedere

I.

U Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Belvedere – Scuola 

elementare Belvedere (KLASA: 023-01/20-04/33-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 16. travnja 

2020. godine i KLASA: 023-01/20-04/79-65, URBROJ: 2170/01-15-00-20-65 od 2. rujna 2020.) 

točka I. mijenja se i glasi:

„U Osnovnoj školi Belvedere – Scuola elementare Belvedere uključuju se tri pomoćnika u 

nastavi za učenike, i to kako slijedi: 

1. R. O., učenik 4. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

2. L. P., učenik 3. razreda – jedan pomoćnik (razredna nastava)

3. L. M., učenik 3. razreda - jedan pomoćnik (razredna nastava).“

II.

U točki II. riječi „posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi“ zamjenjuju se riječima „razrednoj 

nastavi“.

III.

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



Na temelju članka 6. stavka 8. 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 izmjenama i dopunama 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-

01/20-04/51-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 16 travnja 2020. i KLASA: 023-01/20-04/79-65, 

URBROJ: 2170/01-15-00-20-68 od 2. rujna, 2020. godine) točka I. mijenja se i glasi:

„U Osnovnoj školi Gornja Vežica uključuje se sedam pomoćnika u nastavi za učenike, i to 

kako slijedi: 

1. V. C., učenica 5. razreda,

2. T. T.,  učenica 7. razreda,

3. M. M., učenica 8. razreda,

4. L. Č., učenica 8. razreda,

5. T. G., učenik 2. razreda,

6. E. T., učenik 1. razreda,

7. T. V. B., učenik 1. razreda, 

8. S. B. J., učenica 1. razreda.“

II.

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



Na temelju članka 6. stavka 8. 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 izmjenama i dopunama Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi
u Osnovnoj školi Brajda

I.

U Odluci o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Brajda (KLASA: 023-01/20-

04/34-59, URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 od 16. travnja 2020. godine, u daljnjem tekstu: Odluka) 

naziv Odluke mijenja se i glasi: „Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi i stručnog 

komunikacijskog posrednika u nastavi u Osnovnoj školi Brajda“.

II.

Točke I. i II. mijenjaju se i glase:

„I.

U Osnovnoj školi Brajda uključuje se jedan pomoćnik u nastavi i jedan stručni 

komunikacijski posrednik za učenike, i to kako slijedi: 

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

2. H. B., učenica 7. razreda – jedan stručni komunikacijski posrednik (predmetna nastava).

II.

Pomoćnik u nastavi i stručni komunikacijski posrednik 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.
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