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Gradonačelnik je 22. rujna 2020. godine donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Za provedbu projekta uvođenja pomoćnika u nastavu imenuje se povjerenstvo u sastavu: 
• Marija Japundža Broznić - savjetnica za programe u Odjelu gradske uprave za 

odgoj i školstvo, predsjednica 
• Lana Golob – savjetnica za programe u Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo, 

članica 
• Maja Manestar – savjetnica za predškolski odgoj u Odjelu gradske uprave za odgoj i 

školstvo, članica 
2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog zaključka imenuje se na razdoblje od dvije godine. 

 
 

GRADONAČELNIK 

   
                                                                              
 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 
 
#potpis# 

 
Dostaviti:  
1. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, 
n/r Sande Sušanj, Marije Japundža Broznić, 
Lane Golob i Maje Manestar 
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Predmet: 

I. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva u postupku radi 
ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnoga 
komunikacijskog posrednika

       

   Pročelnica
Sanda Sušanj

#potpis#

Materijal pripremile:

Marija Japundža Broznić

Maja Manestar



Obrazloženje

Grad Rijeka već dugi niz godina financira rad pomoćnika u nastavi. U 2014. godini. otvorila 

se mogućnost dobivanja financijskih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Grad je prijavio na 

natječaj projekt „RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama“ te od tada 

kontinuirano na natječajima dobiva sredstva za rad pomoćnika u riječkim osnovnim školama te niz 

popratnih projektnih aktivnosti. Projekt „RInkluzija“ bavi se učenicima s teškoćama, temom o kojoj 

Grad Rijeka promišlja već dugi niz godina i, u korak sa svjetskim i europskim trendovima, financira 

projekte s idejom inkluzivnog obrazovanja. Ovim projektom tim učenicima osiguravamo pomoćnika 

u nastavi čime doprinosimo kvaliteti integracije u razredu. 

Pored financiranja pomoćnika u okviru projekta, Grad Rijeka svake godine financira rad 

pomoćnika i iz vlastitih proračunskih sredstava. Budući da postojeći Pravilnik o pomoćnicima u 

nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19 i 22/20)

definira ulogu osnivača u postupku radi ostvarivanja prava na potporu pomoćnika u nastavi ili 

stručnoga komunikacijskog posrednika, predlažemo osnivanje posebnog povjerenstva na razini 

Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. Povjerenstvo će razmatrati dokumentaciju i mišljenje 

zaprimljeno od strane nadležnog upravnog tijela te predlagati Gradonačelniku donošenje odluke o 

priznavanju ili odbijanju prava na potporu pomoćnika ili stručnog komunikacijskog posrednika te 

obavljati druge poslove navedene u Pravilniku. 

Obzirom na navedeno, predlažu se sljedeći članovi Povjerenstva:

1. Marija Japundža Broznić, savjetnica za programe – predsjednica 

2. Lana Golob, savjetnica za programe - članica

3. Maja Manestar, savjetnica za predškolski odgoj - članica



Slijedom iznesenog, predlaže se Gradonačelniku Grada Rijeke donošenje sljedećeg

Z A K LJ U Č K A

1. Za provedbu projekta uvođenja pomoćnika u nastavu imenuje se povjerenstvo u sastavu:

1. Marija Japundža Broznić - savjetnica za programe, predsjednica

2. Lana Golob – savjetnica za programe, članica

3. Maja Manestar – savjetnica za predškolski odgoj, članica

2. Povjerenstvo iz točke 1. ovog Zaključka imenuje se na razdoblje od dvije godine.
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