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Gradonačelnik je 22. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Imenuje se Povjerenstvo za stručno vrednovanje i bodovanje podnesenih prijedloga za 
dodjelu nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. godini u sljedećem sastavu: 

1. Lana Golob – predsjednica (predstavnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo), 
2. dr. sc. Ivan Cerovac – član, 
3. dr. sc. Vesna Kovač – članica, 
4. dr. sc. Jasna Krstović – članica, 
5. dr. sc. Lidija Vujičić - članica. 

Povjerenstvo će, putem Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, podnijeti 
Gradonačelniku prijedlog za dodjelu Nagrade.  

Povjerenstvo se imenuje za potrebe dodjele nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 
2021. godini. 

2. Utvrđuje se naknada za rad svakom vanjskom članu Povjerenstva (četiri člana) u iznosu 
od 2.000,00 kuna bruto. 

3. Naknada iz točke 2. ovog zaključka isplatit će se iz sredstava koja će se osigurati u 
Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, Razdjel 004 - Odjel gradske  uprave za odgoj i školstvo, 
Glavu 00401 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Program A110624 Godišnja nagrada 
„AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, poziciju PR03326. Odobrena sredstva isplatit će se prema 
nalogu pročelnice Odjela. 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj i Lane Golob 
2. Povjerenstvu, članovima svima 
3. Odjel gradske uprave za financije, 2X 
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Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
KLASA: 600-01/20-05/41
URBROJ: 2170/01-04-00-20-1
Rijeka, 18.9.2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE

mr. sc. Vojku Obersnelu

PREDMET: Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za stručno vrednovanje 

prijedloga za dodjelu nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. 

godini i utvrđivanju iznosa naknade za rad u Povjerenstvu 

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal izradila:

Lana Golob



O b r a z l o ž e nj e

Temeljem Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene 

novine Grada Rijeke“ broj 21/19 – u daljnjem tekstu: Odluka), Nagrada „AmbasadoRI odgoja i 

obrazovanja“ za doprinos odgoju i obrazovanju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na 

području grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Nagrada) dodjeljuje se odgojno-obrazovnim radnicama i 

radnicima za individualni doprinos odgoju i obrazovanju na području Rijeke.

Grad Rijeka želi istaknuti i nagraditi svoje odgojitelje, učitelje, stručne suradnike i ravnatelje koji 

svakodnevno predano rade s djecom i učenicima na razvijanju kompetencija nužnih za sretan i 

uspješan život u odrasloj dobi.

Nagrada je priznanje onim odgojno-obrazovnim radnicima koji osiguravaju kvalitetu i inovaciju u 

odgoju i obrazovanju i koji se trude biti u toku sa svim izazovima koje dinamično društvo stavlja 

pred djecu.

Nagrada se dodjeljuje u novčanom obliku u iznosu od 7.000,00 kuna. Uz nagradu u novčanom 

obliku, dodjeljuje se i pisano priznanje.

Svake kalendarske godine dodjeljuju se najviše tri nagrade, i to:

 jedna nagrada odgojno-obrazovnom/oj radniku/ici iz predškolske ustanove,

 dvije nagrade odgojno-obrazovnim radnicima/cama iz osnovnoškolske ustanove.

Temeljem članka 7. Odluke postupak predlaganja kandidata za dodjelu Nagrade pokreće Odjel 

gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Odjel) objavom javnog poziva 

odgojno-obrazovnim ustanovama sa sjedištem na području grada Rijeke. Javni poziv sadržavat će 

uvjete za dodjelu Nagrade, popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijedlog te način i rok 

dostave prijedloga, a bit će objavljen u mjesecu listopadu 2021. godine na mrežnoj stranici Grada 

Rijeke.

Prijedloge za dodjelu Nagrade ima pravo podnijeti odgojiteljsko, odnosno učiteljsko vijeće u kojoj 

predloženi odgojno-obrazovni radnik/ica ima zasnovan radni odnos.

U svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijava, a sukladno članku 10. Odluke, Gradonačelnik 

Grada Rijeke, na prijedlog Odjela, imenuje Povjerenstvo koje se sastoji od predsjednika i  četiri 

člana koji dolaze iz redova istaknutih radnika i stručnjaka čiji je rad povezan s odgojem i 

obrazovanjem. Predsjednik Povjerenstva je ujedno predstavnik Odjela.

Slijedom navedenoga, predlaže se Gradonačelniku da imenuje članove Povjerenstva za dodjelu 

Nagrade u 2021. godini, i to u sljedećem sastavu:

1. Lana Golob – predsjednica (predstavnica Odjela),

2. dr. sc. Ivan Cerovac – član,

3. dr. sc. Vesna Kovač – članica,

4. dr. sc. Jasna Krstović – članica,

5. dr. sc. Lidija Vujičić - članica.



Povjerenstvo će razmatrati i bodovati pristigle prijedloge sukladno kriterijima za vrednovanje koji su 

utvrđeni Odlukom te podnijeti Gradonačelniku prijedlog za dodjelu Nagrade.

Također, temeljem članka 14. Odluke predlaže se da se svakom vanjskom članu Povjerenstva 

(četiri člana) za njihov rad utvrdi iznos naknade u visini 2.000,00 kuna bruto.

Slijedom navedenog, predlažemo Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

             z a k lj u č k a

1. Imenuje se Povjerenstvo za stručno vrednovanje i bodovanje podnesenih prijedloga za 

dodjelu nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. godini u sljedećem sastavu:

2. Lana Golob – predsjednica (predstavnica Odjela),

3. dr. sc. Ivan Cerovac – član,

4. dr. sc. Vesna Kovač – članica,

5. dr. sc. Jasna Krstović – članica,

6. dr. sc. Lidija Vujičić - članica.

Povjerenstvo će, putem Odjela, podnijeti Gradonačelniku prijedlog za dodjelu Nagrade.

Povjerenstvo se imenuje za potrebe dodjele nagrade „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ u 2021. 

godini.

2. Utvrđuje se naknada za rad svakom vanjskom članu Povjerenstva (četiri člana) u iznosu od 

2.000,00 kuna bruto.

3. Naknada iz točke 2) ovoga zaključka isplatit će se iz sredstava koja će se osigurati u 

Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, Razdjel 004 - Odjel gradske  uprave za odgoj i 

školstvo, Glavu 00401 - Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Program A110624 

Godišnja nagrada „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“, poziciju PR03326. Odobrena 

sredstva isplatit će se po nalogu pročelnice Odjela.
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