
OBRAZLOŽENJE 

UZ II. IZMJENE I DOPUNE  PRORAČUNA GRADA 

GOSPIĆA ZA 2019. GODINU 

 

           Tijekom proračunske 2019. godine došlo je do izmjena na prihodovnoj i 

rashodovnoj strani Proračuna Grada Gospića.   

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („NN“ 87/08, 136/12 i 15/15) 

predlažu se II. izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2019. godinu kojima se u 

Općem dijelu  prihodi poslovanja – opći porezni prihodi (61) povećavaju  za 510. 830, 

00 kn i  komunalni doprinosi i naknade (65) povećavaju se za 150. 000,00 kn kn.  

Rashodi poslovanja (3) povećavaju se za 260.830,00 kn i to Rashodi za zaposlene 

(31) povećavaju se za 206. 530, 00 kn, a Materijalni rashodi (32) za 54. 300,00  kn.  

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 250.000,00 

kn dok se Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) povećavaju za 

150.000,00 kn. 

 

U Razdjelu 003 Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu, Glava 00303 

Školstvo i predškolski odgoj, Proračunski korisnik 04 Dječji vrtić Pahuljica Gospić,  

Glavni program P04 Predškolski odgoj i obrazovanje mijenja se iznos za 660. 830, 00 kn 

te sada iznosi 9. 355.749, 00 kn.  

Temeljem Izvješća o radu Povjerenstva za upis djece rane i predškolske dobi u 

programe Vrtića, Dječji vrtić Pahuljica Gospić u pedagoškoj godini 2019./2020. ima 

povećane potrebe upisa djece u redoviti program Vrtića. Za redoviti program Vrtića 

Pahuljica zaprimljena su 104 zahtjeva za upis. Smještaj nije odobren za 58-ero djece 

jasličkog i vrtićkog uzrasta u Gospiću i 2-je djece jasličkog i vrtićkog uzrasta u 

područnom vrtiću Lički Osik. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pahuljica donijelo je prijedlog 

Odluke o povećanju opsega 10-satnog redovitog programa Dječjeg vrtića Pahuljica za 4 

odgojno – obrazovne skupine s obuhvatom 52 djece. Time bi svi zaprimljeni Zahtjevi 52 

zaposlenih roditelja, čija djeca udovoljavaju kriterijima za upis,  bili pozitivno riješeni, 

što zahtijeva dodatna ulaganja, odnosno, povećanje rashoda za zaposlene i povećanje 

rashoda za opremanje vrtića. 

  

Ukupni prihodi i primici Proračuna povećavaju se za 660.830,00 kn i iznose  
88.593.50, 00 kn. Ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 660.830,00 kn i iznose  

87.408.133,00 kn  

Obrazloženje izradile stručne službe Grada Gospića. 


