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GRADSKOM VIJEĆU GRADA RIJEKE   
n/p predsjednika Andreja Poropata 

 
AMANDMAN na Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te 
skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021. 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 
programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske 
dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020./2021 godinu., kako slijedi: 

 
U Glavi III. „PROVEDBA PROGRAMA“, u točki 4. „Dječji vrtići drugih osnivača“ 

stavak 4. mijenja se i glasi: 
„U dijelu pedagoške 2020./2021. godine, u razdoblju rujan-prosinac 2020. godine, Grad 

Rijeka će s ciljem da roditelji djece u jasličkim odgojnim skupinama sudjeluju u punoj mjesečnoj 
cijeni redovitog 10-satnog programa s iznosom od 720,00 kn, isplaćivati iznose sufinanciranja 
utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu. Za isto razdoblje, Grad Rijeka će dječje vrtiće za 
vrtićke odgojne skupine sufinancirati iznosom od 860,00 kuna po djetetu. 

Za preostali dio pedagoške 2020./2021. godine, Grad Rijeka će dječjim vrtićima isplaćivati 
iznose utvrđene za pedagošku 2019./2020. godinu“. 
 

Stavak 11. mijenja se i glasi: 
 „Za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača u Proračunu Grada Rijeke za 
2020. godinu planiran je iznos od 7.030.000,00 kuna“. 

 
Obrazloženje 

 
 Zbog posljedica epidemije bolesti COVID 19 prihodi Grada Rijeke značajno su smanjeni. S 
ciljem održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Gradskom vijeću Grada Rijeke podnesen je 
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 
2022. godinu. U okviru Aktivnosti: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača predloženo je 
smanjenje rashoda za 270.000,00 kuna tako da planirana sredstva za navedenu aktivnost sada 
iznose 7.030.000,00 kuna. 
 S obzirom na navedeno, potrebno je na odgovarajući način izmijeniti i Prijedlog programa 
javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada 
Rijeke za pedagošku 2020./2021. godinu. 
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