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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 i 14/18) Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje 
na 13. sjednici održanoj 14. prosinca 2018. godine razmatrao je materijal za 14. sjednicu 
Gradskog vijeća Grada Rijeke sazvanu za 18. prosinca 2018. godine i to pod točkama: 

2. Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. 
godinu 
27. Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke 
28. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića 
Rijeka od roditelja–korisnika usluga 
29. a) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od 
roditelja-korisnika usluga  
b) Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od 
roditelja-korisnika usluga 
30. a) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 
vrtić More  
b) Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić 
Sušak 
31. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje 
poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva 
 

Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći  
 

 
z a k l j u č a k 

 
   
1. Prihvaća se Prijedlog plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke. 
2. Prihvaća se Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg 

vrtića Rijeka od roditelja–korisnika usluga. 
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od 

roditelja-korisnika usluga.  
4. Prihvaća se Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od 

roditelja-korisnika usluga. 
5. Prihvaća se Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji 

vrtić More. 
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6.  Prihvaća se Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u  Dječji 

vrtić Sušak. 
7. Prihvaća se Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno  

korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva. 

           
Razmatrajući Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 

2020. godinu i 2021. godinu, Odbor nije usvojio zaključak kojim prihvaća Prijedlog 
proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu i projekcija za 2020. godinu i 2021. godinu 
(članovi Odbora pritom su glasali s dva glasa „za“, jedan glas „protiv“ i dva glasa „suzdržana“). 

 
 

Predsjednik Odbora 
Danko Švorinić, v.r.  

 


