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Na temelju članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“

br. 76/93, 11/94, 38/09) i članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni

vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 - p.t., 7/15)

Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj dana __________ 2017.

godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Gospića

za 2018. godinu

Članak 1.

Javne potrebe u tehničkoj kulturi Grada Gospića, za koje se sredstva

osiguravaju u proračunu Grada Gospića jesu aktivnosti, poslovi i djelatnosti

od lokalnog značenja udruga tehničke kulture sukladno Zakonu o tehničkoj

kulturi.

Članak 2.
Područje financiranja za koje će se raspisati javni poziv je:

A) ELEKTRONIKA I ELEKTROTEHNIKA
Sufinanciranje programa, projekata i aktivnosti udruga tehničke

kulture i klubova mladih tehničara koji se odnose na:

1. poticanje i promicanje tehničke kulture:

- organiziranje i sudjelovanje subjekata tehničke kulture na gradskim,

županijskim i državnim izložbama, priredbama i natjecanjima,

- informativno-nakladnička djelatnost i nakladnička djelatnost sukladno

Zakonu,

2. programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za

stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina:

- opće i posebne tehničke programe subjekata sukladno Zakonu za različite

dobne skupine djece i mladeži,
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- natjecanja iz tehničke kulture, informatike, radioamaterizma te tehničkog

stvaralaštva djece i mladeži,

- aktivnosti klubova mladih tehničara.

3. odgojno-obrazovne programe subjekata sukladno Zakonu za stjecanje

tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju

darovitu djecu i djecu s posebnim potrebama.

Plan: 10.000,00 kn.

Članak 3.
Javni poziv sadržavat će jasne kriterije, uvjete i rokove prijavljivanja,

upute o tome gdje se mogu dobiti dodatne informacije i obrasci za prijavu

programa/projekata/aktivnosti, najviši iznos potpore po jednom projektu te

rok i mjesto objave rezultata natječaja.

Članak 4.
Ovaj Program objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Gospića“, a

stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević, v.r.


