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PREDMET: Prijedlog za iznošenje akata na prvo čitanje  
 
 

U svezi dnevnog reda predloženog za 4. sjednicu Gradskoga vijeća Grada Splita, koja 
je sazvana za dan 15. rujna 2022. godine, a na temelju članka 67. Poslovnika Gradskoga 
vijeća Grada Splita ("Službeni glasnik Grada Splita" broj 26/15, 11/18, 15/20, 48/20, 68/20-
pročišćeni tekst i 41/21, dalje Poslovnik), predlažem da se akti iz točke: 
 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke za utvrđivanje mjerila za sudjelovanje 
roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica Grada Splita 
 
i 
 
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja 
programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba, udruga i vjerskih zajednica na području 
Grada Splita 
 
iznesu na prvo čitanje,  
 
te da se pod predmetnim točkama dnevnog reda u povodu rasprave o predloženim odlukama 
donesu zaključci kojima se u smislu članka 67. stavka 4. Poslovnika utvrđuje da će se sva 
stajališta, primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u prvom čitanju uputiti gradonačelniku i 
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti radi donošenja odluke o izradi konačnih prijedloga 
akata za drugo čitanje. 

O b r a z l o ž e nj e 
 

 Predlažem da se naprijed označeni akti iznesu na prvo čitanje. U izvršenju poslova od 
lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, Grad Split osobito brine o 
djeci. Uostalom Split je i „Grad prijatelj - djece“. Akti za koje predlažem prvo čitanje su izazvali 
interes kod članova Odbora za statut, poslovnik i propise na sjednici održanoj 13.09.2022. te 
kod članova Odbora za proračun i financije na sjednici održanoj 14.09.2022. Izvjesno je da će 
izazvati interes kod svih gradskih vijećnika i u javnosti. Nakon upućivanja akata u javno 
savjetovanje izmijenile su se određene okolnosti na kojima je utemeljeno njihovo obrazloženje, 
kao na primjer cijene električne energije za vrtiće. Priloženi materijali nisu dostatni za 
donošenje informirane odluke, te se isti mogu upotpuniti. Izvješća o radu gradskih vrtića, koja 
su također na dnevnom redu, nisu ujednačena i ne pružaju sve potrebne informacije. 
Financijska izvješća su u materijalima priložena danas u popodnevnim satima. Putem 
odgovora na vijećničko pitanje sam dobila informaciju da je trenutno u pripremi objedinjeni 
postupak nabave hrane za sve četiri ustanove predškolskog odgoja, te da će se nastaviti s 
nabavama za potrošni i higijenski materijal. Time da će se postići određene uštede, pri čemu 
nema projekcija tih iznosa niti ušteda. S obzirom na to da donošenje ovih akata nije vezano 
rokom, molim da se isti iznesu na prvo čitanje. 
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