-PRIJEDLOGNa temelju članka 31. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br.
3/09 i 22/13), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 4. sjednici održanoj dana, 22.
prosinca 2017. godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju
PR O G RAMA
javnih potreba u odgoju i obrazovanju
Općine Smokvica u 2018. g.
I.
Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju Općine Smokvica u 2018. godini
sadrži program sufinanciranja odgoja kroz realizaciju programa predškolskog odgoja i
naobrazbe kroz Dječji vrtić "Bambi", sufinanciranje dijela programa osnovnog obrazovanja
kroz djelatnosti Osnovne škole u Smokvici, kao i određenoj srednjoj školi kod koje
organiziraju maturalne svečanosti maturanti s prebivalištem na području Općine Smokvica,
subvencioniranje troškova prijevoza učenicima i studentima, stipendiranje
II.
Iz Proračuna Općine Smokvica za 2018. godinu, za javne potrebe iz toč. I. ove Odluke
izdvojit će se 159.400,00 kn, te se izdaci raščlanjuju se kako slijedi:









materijalni rashodi predškolskog odgoja .........................................5.800,00 kn
potrošnja vode i odvoz smeća iz Vrtića ......................................... 1.100,00 kn
transfer Dječjem vrtiću za plaću odgajateljici .............................. 70.000,00 kn
tek. donacije za školska natjecanja i ekskurzije .......................... 2.000,00 kn
donacije za maturalne svečanosti .............................................
500,00 kn
stipendije ....................................................................................... ..48.000,00 kn
subv. troškova prijevoza učenika i studenata ................................ 30.000,00 kn
tekuće donacije za pomagače u nastavi ………………………….. 2.000,00 kn

III.
Novčana sredstva iz toč. II.ovoga Programa, prema konkretnim zahtjevima i
potrebama tijekom 2018. godine, a na temelju vjerodostojne isprave Općinski će načelnik
Općine Smokvica doznačavati institucijama Dječji vrtić "Bambi", te Osnovnoj školi u
Smokvici, odnosno određenoj srednjoj školi s otoka Korčule kod koje maturalne svečanosti
organiziraju maturanti s prebivalištem na području Općine Smokvica.
IV.
Općinski načelnik pratit će izvršavanje ovoga Programa.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Smokvica" i
primjenjuje se od 1. siječnja 2018. g.
KLASA:
021-05/16-01/4
URBROJ: 2138-04-16-4-….
Smokvica,
22. prosinca 2017. g,
PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ljubo Kunjašić, mag. ing. agr., v.r.

