PRIJEDLOG
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i
članka 31. Statuta Općine Smokvica ("Službeni glasnik Općine Smokvica" br. 3/09,22/13 i
6/18), Općinsko vijeće Općine Smokvica, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 23. prosinca
2019. godine, donijelo je
O D L U K U
o donošenju
PRORAČUNA OPĆINE SMOKVICA
za 2020. g.
s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Donosi se Proračun Općine Smokvica za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022.
godinu.
Članak 2.
Proračun ima Opći dio, Posebni dio te Plan razvojnih programa za 2020., 2021. i 2022.
godinu.

1. OPĆI DIO
Članak 3.
Opći dio Proračuna sadrži:
- ukupno predviđene prihode i primitke u iznosu od .................. 8.462.327,31 kn
- ukupno predviđene rashode i izdatke u iznosu od .................... 8.462.327,31 kn

2.

POSEBNI DIO

Članak 4.
Prihodi i primici te rashodi i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu
prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna kako slijedi:

Članak 5.
Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava K.K.06.1.1.01.0030 za projekt koji se
financira iz fondova Europske Unije, projekt Ruralno poučna, kulturno-etnografska turistička
atrakcija u kojem Općina Smokvica sudjeluje u gradnji i opremanju muzeja „Zlato i srebro
Smokvica“ uz uređenje glavnog mjesnog trga planiran je u iznosu od 5.400.000,00 kuna. Iznos
bespovratnih sredstava u projektu je 85% od navedenog iznosa tj. 4.590.000,00 kuna. Tijekom
2018. godine uplaćeni iznos predujma je 922.712,87 kuna, iznos od 203.000,00 kuna doznačen
od Fonda za regionalni razvoj prema Ugovoru o sufinanciranju (7.5% od općinskog dijela
troška projekta) te isplata po ZNS-ovima 106.578,37 kuna. U 2019. godini je doznačeno
882.040,30 kuna po ZNS-ovima. Preostali dio bespovratnih sredstava će biti doznačen u
2020.godini.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine
Smokvica".
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