REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/118-71
URBROJ: 2170/01-15-00-20-61
Rijeka, 7. 12. 2020.

Gradonačelnik je 7. prosinca 2020. godine donio sljedeći
zaključak
1. Prihvaća se prijedlog Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za isknjiženje
ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Rijeka, odnosno dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
(investicije u tijeku) iz poslovnih knjiga Grada Rijeke te prijenos iste u poslovne knjige Dječjeg
vrtića Rijeka koji je putem kredita financirao cjelokupnu investiciju osim projektantskog nadzora i to
kako slijedi:
- Izgradnju Podcentra predškolskog odgoja Pehlin
(Mjesto troška: 170200127) u ukupnom iznosu od 106.200,00 kn s PDV-om. Ukupan iznos
ulaganja evidentiran je na kontu 05511.48 – „Ulag. u proj. i ost.pr. – projekti glavni i idejni“, a
odnosi se na ulaganje izvršeno za financiranje projektantskog nadzora izgradnje Podcentra
predškolskog odgoja Pehlin (Pehlin – radni naziv objekta u izgradnji, novi naziv objekta je
Mavrica).
2. Umanjuje se vrijednost imovine koja se vodi u poslovnim knjigama Grada Rijeke kao
dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi na kontu 05511.48 – ostala nematerijalna proizvedena
imovina u pripremi.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu isknjiženja iz točke 1. ovog
zaključka, slijedom čega će Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Dječjem vrtiću
Rijeka dostaviti svu financijsku dokumentaciju za provedbu poslovnih promjena.
GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
#potpis#
Dostaviti:
1. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
n/r Denis Šuline, Marina Čauševića, Frana Klobučara
2. Odjel gradske uprave za financije, 2X
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Obrazloženje
Prijedloga zaključka o prijenosu dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
(investicije u tijeku) Dječjem vrtiću Rijeka
Kao osnivač Dječjeg vrtića Rijeka, Grad Rijeka podmiruje sve one financijske obveze na koje
je kao osnivač dječjih vrtića obvezan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN
10/97, 107/07, 94/13) i Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe
(NN 63/08, 90/10). No istovremeno, Grad u Dječji vrtić ulaže mnogo više nego što mu je
zakonska obveza. Tako npr., osim što ulaže sredstva u održavanje i sanaciju njegovih
podcentara, Grad ulaže i u širenje kapaciteta postojećih podcentara njihovom dogradnjom te
izgradnjom novih, a sve s ciljem da se omogući veći obuhvat djece i zadovoljenje potreba
roditelja.
Slijedom gore navedenog, izgradnja Podcentra za predškolski odgoj Pehlin (Pehlin – radni
naziv objekta u izgradnji, novi naziv objekta je Mavrica) na adresi Mihovilići 33, Rijeka
financirana je iz kredita Dječjeg vrtića Rijeka, a Odjel za gospodarenje imovinom je na
traženje Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem financirao
projektantski nadzor nad navedenom izgradnjom.
U poslovnim knjigama Grada Rijeke na kontu dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi investicije u tijeku vodi se trošak financiranja projektantskog nadzora izgradnje Podcentra
preškolskog odgoja Pehlin (Pehlin – radni naziv objekta u izgradnji, novi naziv objekta je
Mavrica), Mihovilići 33, Rijeka. Na dan 31.12.2019. godine evidentirano je ukupno ulaganje u
iznosu od 106.200,00 kn s PDV-om.(Mjesto troška: 170200127; konto: 05511.48 – Ulag. u
proj. i ost.pr. – projekti glavni i idejni).
Radi se o ulaganju u:
 Izgradnju Podcentra predškolskog odgoja Pehlin
(Mjesto troška:170200127) u ukupnom iznosu od 106.200,00 kn s PDV-om. Ukupan
iznos ulaganja evidentiran je na kontu 05511.48 – „Ulag. u proj. i ost.pr. – projekti
glavni i idejni“, a odnosi se na ulaganje izvršeno za financiranje projektantskog
nadzora izgradnje Podcentra predškolskog odgoja Pehlin (Pehlin – radni naziv
objekta u izgradnji, novi naziv objekta je Mavrica).
Gore navedeno ulaganje potrebno je s Osnivača prenijeti na Ustanovu, kako bi se u Ustanovi
evidentirala sveobuhvatna ulaganja.Sukladno tome, potreban je zaključak o prijenosu
imovine temeljem kojeg će Dječji vrtić Rijeka uknjižiti vrijednost ulaganja u svoje poslovne
evidencije.
Nakon što Odjel gradske uprave za financije provede predmetno isknjiženje, Odjel gradske
uprave za gospodarenje imovinom dostavit će dječjem vrtiću Rijeka svu financijsku
dokumentaciju temeljem koje će Dječji vrtić Rijeka uknjižiti vrijednost ulaganja u svoje
poslovne evidencije.
Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, međusobni
prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine proračuna, proračunskih i
izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna), evidentiraju se preko
promjena u vrijednosti i obujmu imovine.

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje slijedećeg
ZAKLJUČKA
1. Prihvaća se prijedlog Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom za
isknjiženje ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Rijeka, odnosno dugotrajne nefinancijske
imovine u pripremi (investicije u tijeku) iz poslovnih knjiga Grada Rijeke te prijenos
iste u poslovne knjige Dječjeg vrtića Rijeka koji je putem kredita financirao cjelokupnu
investiciju osim projektantskog nadzora i to kako slijedi:


Izgradnju Podcentra predškolskog odgoja Pehlin
( Mjesto troška: 170200127) u ukupnom iznosu od 106.200,00 kn s PDV-om. Ukupan
iznos ulaganja evidentiran je na kontu 05511.48 – „Ulag. u proj. i ost.pr. – projekti
glavni i idejni“, a odnosi se na ulaganje izvršeno za financiranje projektantskog
nadzora izgradnje Podcentra predškolskog odgoja Pehlin (Pehlin – radni naziv
objekta u izgradnji, novi naziv objekta je Mavrica).

2. Umanjuje se vrijednost imovine koja se vodi u poslovnim knjigama Grada Rijeke kao
dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi na kontu 05511.48 – ostala nematerijalna
proizvedena imovina u pripremi.
3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za financije za provedbu isknjiženja iz točke 1.
ovog zaključka, slijedom čega će Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom,
Dječjem vrtiću Rijeka dostaviti svu financijsku dokumentaciju za provedbu poslovnih
promjena.

