
                           
R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  
            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
KLASA: 023-01/20-04/75 
URBROJ: 2170/01-15-00-20-1 
Rijeka, 9. 7. 2020. 
 
 

GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE   
n/p predsjednika Andreja Poropata 

 
AMANDMAN na Prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i 
projekcija za 2021. i 2022. godinu 
 

Na temelju članka 93. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 14/13 i 22/13 – ispr. i „Službene novine Grada 
Rijeke“ broj 10/17, 14/18, 2/19 – pročišćeni tekst i 2/20), podnosim Amandman na Prijedlog prvih 
izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu, 
kako slijedi:  

 
Na članak 3. Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. 

godinu 
1.1. U razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, u glavi 00401 Odjel 

gradske uprave za odgoj i školstvo, na Programu: 1106 Program u funkciji odgoja i 
obrazovanja, na Aktivnosti: A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača, 
Izvor 11 Opći prihodi i primici, planirana sredstva u Prijedlogu prvih izmjena i dopuna 
Proračunu za 2020. godinu, na kontu: 381 Tekuće donacije povećavaju se za 250.000 
kuna tako da se broj „6.780.000“ zamjenjuje brojem „7.030.000“  
 
s tim u vezi 

1.2. U razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, u glavi 00402 Dječji vrtići 
Grada Rijeke, na Programu: 1117 Programska djelatnost dječjih vrtića Grada Rijeke, na 
Aktivnosti: A111701 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje,  Izvor: 11 Opći prihodi 
i primici, planirana sredstva u Prijedlogu prvih izmjena i dopuna Proračunu za 2020. 
godinu na kontu: 311 Plaće (Bruto) smanjuju se za 250.000 kuna tako da se broj 
„45.764.643“ zamjenjuje brojem: „45.514.643“.  
 

Napomena:  
Sukladno predloženoj izmjeni potrebno je izvršiti odgovarajuću izmjenu i usklađenje 

proračunskih stavki utvrđenih u članku 2. Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada 
Rijeke za 2020. godinu.  

Obrazloženje 
Grad Rijeka, osim što širi kapacitete za prijem djece u dječje vrtiće kojima je osnivač, već 

niz godina sufinancira i redoviti program ranog i predškolskog odgoja u dječjim vrtićima drugih 
osnivača koji djeluju na području grada Rijeke. U odnosne je dječje vrtiće smješteno oko 433 djece 
s područja grada Rijeke. Obzirom da je u jasličke skupine, prema Državnom pedagoškom 
standardu, moguće upisati do 10 djece, ekonomska cijena za jasličke skupine je u pravilu veća od 
ekonomske cijene za vrtićke skupine čiji je kapacitet 20 djece po skupini. Ukoliko bi se 
sufinanciranje djece u vrtićima drugih osnivača zbog deficita u Proračunu izazvanom epidemijom 
korona virusa umanjilo u jednakom omjeru, neovisno radi li se o djeci jasličkog ili vrtićkog uzrasta, 
to bi imalo za posljedicu različitu cijenu usluge za roditelje jasličke djece u odnosu na roditelje čija 
su djeca u vrtićkim skupinama.  



 
Uz navedeno, važno je napomenuti kako privremeni rezultati upisa za pedagošku godinu 

2020/2021., u vrtiće kojima je Grad Rijeka osnivač, ukazuju na veći broj neupisane djece 
dominantno jasličkog uzrasta. Stoga, kako bi omogućili roditeljima da pod jednakim uvjetima upišu 
svoju djecu u starosti od jedne do tri godine u predškolsku ustanovu, neovisno o tome tko je 
osnivač te kako bi se povećao obuhvat djece jasličkog uzrasta i omogućilo roditeljima korištenje 
ove usluge u što većem broju, ovim amandmanom se predlaže povećanje planiranih sredstava u 
iznosu od 250.000 kuna na Aktivnosti A110604 Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača.  
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