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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. i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) Odbor za predškolski odgoj i obrazovanje na 
15. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine razmatrao je materijal za 15. sjednicu Gradskog 
vijeća Grada Rijeke sazvanu za 28. veljače 2019. godine i to pod točkama: 

3. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak 
4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More  

15.  Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane    
        funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini  
18. Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka  
19. a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića 

Sušak 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak 

20.  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića More 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More 

21. Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu  
22. Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke 
23. Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune statuta   
       osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka 

 

Nakon rasprave, Odbor je donio sljedeći  
 

 
z a k l j u č a k 

 
1. Prihvaća se Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sušak 
2. Prihvaća se Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini  
3. Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Rijeka  
4. a) Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Dječjeg vrtića Sušak 
b) Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sušak 
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5.   a) Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut 

Dječjeg   vrtića More 
b) Prihvaća se Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o 
unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića More 

6. Prihvaća se Prijedlog izmjene Plana mreže dječjih vrtića na području Grada 
Rijeke 

7. Prihvaćaju se Prijedlozi odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i 
dopune statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Rijeka 

 
  Razmatrajući Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića More Odbor 
nije usvojio zaključak kojim prihvaća Prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg 
vrtića More (članovi Odbora pritom su glasali s dva glasa „za“ i tri glasa „uzdržan“). Također, 
razmatrajući Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada Rijeke za mlade za 2018. godinu  
Odbor nije usvojio zaključak kojim prihvaća Izvještaj o realizaciji Akcijskog plana Grada 
Rijeke za mlade za 2018. godinu (članovi Odbora pritom su glasali s dva glasa „za“ i tri glasa 
„uzdržan“). 
 
 
 

Predsjednik Odbora 
Danko Švorinić, v.r.  

 

 


