
 
 

 
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
                GRAD RIJEKA 
                Gradsko vijeće  
Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje 
KLASA: 021-06/18-03/13 
UR. BROJ:2170/01-16-00-18-9 
Rijeka, 10. srpnja 2018. godine 
 
        

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE 
- predsjedniku -  

 
 

Na temelju odredbe članka 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke (“Službene 
novine” Primorsko-goranske županije  broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr., 25/13 – pročišćen tekst i 
„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17)  Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje na 9. 
sjednici održanoj 10. srpnja 2018. godine razmatrao je materijal predviđen za 10. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 12. srpnja 2018. godine pod točkama:  

17. Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o 
djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. godinu  

18. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka  
20. Prijedlog odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na 

državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama  
21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se 

obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke 
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 
 

Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći  
 

z a k l j u č a k 
 

1. Prihvaća se Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 
te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018./2019. 
godinu. 

2. Prihvaća se Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Rijeka. 
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća 

učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. 
4. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju 

studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području 
grada Rijeke. 

5. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 
 

                                                                         
Predsjednik Odbora 

                                                Danko Švorinić, v.r. 


