PRIJEDLOG
Temeljem članaka 31.Statuta Općine Smokvica (“Službeni glasnik Općine Smokvica
br.3/09,22/13 I 6/18) Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 12.sjednici održanoj
20.prosinca 2018. godine, donijelo je

Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području
Općine Smokvica u 2019. godini
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se oblici aktivnosti i opseg istih na području Općine Smokvica u
svezi s:
• promicanjem kulture, programima i organizacijom kulturnih, društvenih,
tradicionalnih manifestacija, te zaštitom spomenika kulture,
• društvenom brigom o djeci predškolskog uzrasta,
• sufinanciranjem izbornih programa i drugih aktivnosti u oblasti osnovnog
obrazovanja, poticanjem, stipendiranjem i nagrađivanjem darovitih i uspješnih učenika
i studenata, te stvaranjem uvjeta za nesmetano zadovoljenje svih potreba u ovoj
oblasti.
Članak 2.
Temeljem potreba obavljanja djelatnosti iz područja kulture, a u svrhu promicanja iste,
utvrđuju se sljedeći oblici aktivnosti, načini sudjelovanja Općine Smokvica u istima, te
sredstva potrebna za provođenje istih, a koja se osiguravaju u proračunu Općine Smokvica za
2019. godinu:
• sufinanciranje kulturnih događaja
15.000,00
• Smokviško lito
40.000,00
• V.U. Kumpanjija
15.000,00
• M.P.C.Z. Don jakov Salečić
3.600,00
• Narodna glazba Smokvica
24.000,00
_____________________________________________________________________
UKUPNO:
97.600,00
Članak 3.
Temeljem utvrđenih potreba u području obrazovanja, od predškolskog odgoja do studija,
Općina Smokvica će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere, za što se u proračunu Općine
Smokvica za 2019. godinu osiguravaju sredstva, kako slijedi:
• financiranje rada dječjeg vrtića
140.000,00
• dječji vrtić – nabava opreme
3.500,00
• Stipendije
112.000,00
• financiranje nabave udžbenika
38.000,00
• sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
30.000,00
• Darovi za djecu
10.000,00
UKUPNO:

333.500.00

Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel Općine Smokvica, u skladu s ovim Programom, a temeljem odluka
izvršnog tijela i pravovaljane dokumentacije, obavlja isplatu sredstava.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Općine
Smokvica, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.
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